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RESUMO 

 
 

É costumeiro que se tenha curiosidade pelos povos das florestas, indígenas, 
quilombolas, entre outros. Os denominados povos Cerradeiros, seus 
conhecimentos e riquezas culturais são componentes da imensa 
etnodiversidade dos povos brasileiros. Assim, investigar os saberes e fazeres 
das Mulheres Cerradeiras, descrever, compreender e representar suas vivências 
e sentidos, suas angústias e anseios são objetivos desta pesquisa. A área 
selecionada para a realização desta pesquisa foi a Microrregião Geográfica 
Sudoeste de Goiás, que consiste numa das primeiras porções do Cerrado 
brasileiro a se “modernizar”, ainda que parcialmente, a partir da chegada e 
expansão da agricultura capitalista nos anos 1970. Ao delimitar essa região, 
investigamos além das Práticas Cerradeiras, como esses saberes e fazeres 
resistem à expansão geográfica do capital, uma vez que é uma localidade de 
intensa atividade agropecuária e tecnificação no campo, predomínio de 
latifúndios e da monocultura. Utilizamos de técnicas de pesquisa/coleta de dados 
como entrevistas, fotografias, mapas mentais e narrativas de vida, a fim de 
extrair e descrever nossas percepções da forma mais minuciosa e detalhada 
possível sobre suas vivências. Mulheres residentes nos espaços rural e urbano 
participaram desta pesquisa, incluindo proprietárias de terras, quilombolas, 
trabalhadoras no campo, moradoras de aluguel ou em casa própria. Embora 
morando em localidades diferentes, buscamos por mulheres que tiveram suas 
raízes no meio rural, nasceram e passaram grande parte de suas vidas morando 
em contato com elementos do Cerrado, suas tradições, as “farturas” e as 
necessidades que ele pôde proporcionar. As 20 Mulheres analisadas aqui se 
destacaram por alguma ou variadas ocupações ligadas a elementos do Cerrado. 
Não tivemos aqui o objetivo de demonstrar destaques em grande escala, mas 
sim elucidar saberes de uma vida inteira, identidades constituídas através de 
suas interações com o Cerrado, seus elementos e as crenças criadas em torno 
dele. Os saberes e fazeres que encontramos entranhados nas rotinas dessas 
mulheres e de importância imperceptível para a maioria delas, denominamos 
Práticas Cerradeiras, por conterem elementos específicos do Cerrado, terem 
sido apreendidos junto ao domínio e resistirem aos dias atuais em suas 
atividades diárias. As Mulheres Cerradeiras ficam então descritas neste trabalho 
com a tentativa de imortaliza-las e também suas Práticas Cerradeiras que vem 
bravamente resistindo ao avanço da expansão geográfica do capital. 

 
 

Palavras-chave: Saberes e fazeres. Mulheres. Mulheres Cerradeiras. 
Resistência. Conhecimentos tradicionais. Práticas Cerradeiras. Domínio 
Cerrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
It is usual to be curious about forest people, indigenous and quilombolas, among 
others. The so-called Cerradeiros people, their knowledge and cultural richness 
are components of the immense ethnic diversity of Brazilian peoples. Thus, 
investigating the knowledge and practices of the Women Cerradeiras, describing, 
understanding and representing their experiences and meanings, their anxieties 
and yearnings are objectives of this research. The area selected for this study 
was the Southwest micro-region of the State of Goiás, which is one of the first 
portions of the Brazilian Cerrado “modernize” itself, even partially, from the arrival 
and expansion of capitalist agriculture in the 1970s. By delimiting this region, we 
investigated beyond the Cerrado Practices, how these knowledge and practices 
resist the geographical expansion of the capital, since it is a place of intense 
agricultural activity and technification in the countryside, predominance of large 
estates and monoculture. We used techniques of research/data collection such 
as interviews, photographs, mind maps and life narratives in order to extract and 
describe our perceptions as thoroughly and detailed as possible about their 
experiences. Women living in rural and urban areas participated in this survey, 
including landowners, quilombolas, farm workers, renters or homeowners. 
Although living in different locations, we searched for women who had their roots 
in rural areas, who were born and spent much of their lives living in contact with 
elements of the Cerrado, their traditions, the “abundances” and the needs it could 
provide. Those 20 Women analyzed here in this study stood out for some or 
varied occupations linked to Cerrado elements. We did not aim here to 
demonstrate large-scale highlights, but to elucidate the knowledge of a lifetime, 
identities constituted through their interactions with the Cerrado, their elements 
and beliefs created around it. The knowledge and practices that we find 
embedded in the routines of these women, which is of imperceptible importance 
for most of them, we call Cerradeiras Practices, for they contain specific elements 
of the Cerrado, and have been seized from the Domain and resisted the present 
days in their daily activities. The Cerradeiras Women are then described in this 
research with the attempt to immortalize them and also their Cerradeiras 
Practices that have been bravely resisting the advance of the geographical 
expansion of the capital. 
 
Keywords: Knowledge and practices. Women. Cerradeiras Women. Resistance. 
Traditional knowledge. Cerradeiras Practices. Cerrado Domain. 
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Momentos, histórias, sabores e cores. Os caminhos que me 
conduziram até aqui 

 

 

Quando me pergunto de onde surgiu a vontade de realizar essa pesquisa, 

duas pessoas me vem à mente: meu avô materno e minha avó paterna. Meu avô 

costumava me dizer que quando viemos para Goiás, eu era tão pequena que me 

trouxe dentro uma caixinha de sapato. Ainda me vem à mente ele mostrando o 

meu tamanho com as mãos. Mãos grandes, com a pele grossa, escura e 

manchada. Mais tarde fui perceber que eram mãos “da lida”. Exagero dele. Ele 

nos trouxe, a mim e minha mãe, para Goiás quando eu tinha 1 ano de idade, 

embora ele já morasse aqui há uns 10 anos. Eu sempre encho o peito e digo 

“bendito seja o dia que meu avô me botou numa caixinha de sapato e me trouxe 

para Goiás, que me deu tudo que eu tenho de mais precioso”. Me refiro a minha 

família, meus estudos e minha profissão. Mas mais que isso posso me referir ao 

meu Ser Cerradeira. 

Minha avó conheci depois, quando já tinha uns 8 anos e minha mãe se 

casou com meu padrasto. As mãos dela são iguais às do meu avô, eu pensava. 

Também só fui perceber mais tarde o porquê. 

Do meu avô, herdei o gosto pelo Cerrado. Gosto de ver a mata baixa, os 

troncos retorcidos e ressecados. Me deslumbro quando vejo uma Vereda 

exuberante. Lembro das pescarias ainda menina, da moita de bambu que para 

mim era gigante e ainda de andar entre os pés de laranja, limão e bananeira que 

ele tinha no pomar aos fundos da sede da fazenda. Andava a cavalo, brincava 

na serraria, ainda me lembro da correria quando via uma cobra. Adorava as 

histórias dele sobre o desbravamento do sertão Cerrado. Toda vez que eu vejo 

um rio bem grande (por menor que ele seja), eu lembro dele e peço a Deus 

abençoá-lo onde ele estiver. 

Da minha avó veio o orgulho de ser Mulher do Cerrado. Lembro de quando 

era criança, no quintal que ela tem até hoje. Tinha uma mangueira enorme e um 

pé de cajá-manga que eu gostava de comer com sal temperado. Aquele sal que 

ela mesma fazia e socava os temperos no pilão. Depois eu ficava mordendo o 

alho meio amassado e os pedacinhos de pimenta bode verde. O cheiro e o sabor 



23 
 

ainda me vem na memória. Também me lembro do fascínio que eu tinha pelo 

café que ela moía na hora de fazer. O moedor ficava preso perto do tanque e 

nada adoçava aquele café que era tão forte. Toda vez que íamos visitá-la, eu 

fazia questão de dizer sim ao café que ela sempre oferecia, só para correr e 

moer o café. Minha irmã e eu sempre disputávamos para ver quem iria moer o 

grãos de café. 

Casada, tive em meu esposo o companheiro para as aventuras com a 

natureza. Passeios em fazendas, subidas em morros, paradas em cachoeiras, 

as várias idas para pescar no Pantanal e as longas conversas sobre os 

costumes, as tradições, o passado e o futuro desses conhecimentos tão mágicos 

para nós, nascidos e criados na cidade. Com ele aprendi realmente a pescar e 

ter gosto pela prática. Nas pescarias nos encontramos. Não temos muita 

habilidade para pegar peixe, pois isso envolve fatores variados, mas a ida para 

o nosso rancho de pesca, a estadia em contato com a terra, a água e o ar 

daquele lugar tão longínquo, a vista que o céu nos proporciona de dia e de noite, 

o som da água que nunca para e as tentativas frustradas de cultivar em nosso 

filho o mesmo gosto pelo mato nos faz mais próximos um do outro e também de 

uma força maior que chamamos: Deus. 

Da necessidade de me aperfeiçoar para me dedicar cada vez mais ao 

ensino superior aliado ao interesse pelos estudos ambientais, após o Mestrado 

em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, a busca por um programa de 

Doutorado me trouxe até aqui. 

Hoje me embrenho por essa pesquisa de doutoramento, que me leva a 

unir o gosto pelo Cerrado, os saberes e fazeres advindos desse domínio ao Ser 

mulher. Ao ser que me deu à luz, àquelas que me deram elementos para que eu 

me constituísse a mulher de hoje. Mulher de fibra? Talvez. Mulher de garra? Não 

sei. Entre ser filha, esposa e mãe, os estudos sobre o meio ambiente e o 

exercício da profissão docente, me consolidei mulher. 

Mulher que se encanta com outras mulheres. Com o que elas sabem e 

transferem de saberes. Com a maestria com que elas produzem, reproduzem, 

cuidam, criam, plantam, colhem, curam e dão a vida. Com o poder de superação 

e resiliência que existe nos olhos de cada uma ao contar seus sonhos e 

pesadelos, suas quedas e superações.  
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Não posso afirmar que sou uma Mulher Cerradeira. Mas digo com todas 

as letras que depois que as conheci, em suas mais profundas riquezas e 

misérias, sei que é assim que quero ser.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu sou a terra, eu sou a vida. 

Do meu barro primeiro veio o homem. 

De mim veio a mulher e veio o amor. 

Veio a árvore, veio a fonte. 

Vem o fruto. E vem a flor. 

Cora Coralina 
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O Cerrado constitui-se numa fração do território brasileiro que tem sido 

apropriado de variadas maneiras, sob as mais distintas ópticas, sendo que a 

lógica hegemônica tem sido a materializada pela expansão da agricultura 

empresarial capitalista a partir dos anos 1970. Mesmo assim, ainda permanecem 

atividades que se utilizam de técnicas simples elaboradas na interação com os 

elementos que o Cerrado oferece e que são utilizados para a produção de 

alimentos, artesanatos, remédios, práticas de rezas e curas, criação de animais, 

festas religiosas e até geração de renda. Com a expansão do capital no Cerrado 

e a adesão aos pacotes tecnológicos de tecnificação dos processos produtivos 

sob o modelo produtivo capitalista, inúmeras famílias foram levadas a deixarem 

o meio rural e se instalarem nas cidades. A expansão do capital no campo no 

Cerrado foi viabilizada a partir da introdução de técnicas externas e estranhas a 

este meio e sua população, no caso os povos cerradeiros.  

Woortmann (2004, p. 141), entretanto, se pergunta: “por que importar 

‘pacotes tecnológicos’ sem levar em consideração o saber tradicional?” 

 

A ação modernizadora do Estado incentiva mudanças técnicas 
na atividade pecuária e o crescimento do cultivo de forrageiras, 
em detrimento das lavouras de subsistência. Ocorre a expulsão 
dos poucos moradores que haviam sobrevivido ao esvaziamento 
das fazendas, desencadeado em fase anterior. A terra valoriza-
se como mercadoria e como meio de garantir o acesso aos 
incentivos governamentais e as cercas avançam, delimitando as 
grandes propriedades. O espaço da acumulação de capital 
contrapõe-se ao espaço camponês (MARQUES, 2004, p. 146). 

 

Mesmo diante dessa tecnificação imposta pelo capital, os Povos 

Cerradeiros seguem (re)criando e (re)inventando práticas e costumes que se 

estruturam e fundamentam nas tradições culturais e são mantidas e utilizadas 

nas rotinas diárias dessas famílias. Esses conhecimentos constituem o quadro 

geral de saberes e fazeres socialmente desenvolvidos, denominados nesta 

pesquisa como Práticas Cerradeiras, sendo as mulheres de fundamental 

importância para a manutenção dessas tradições e a transmissão desses 

conhecimentos, uma vez que esses saberes e práticas são tradicionalmente 

tidos no interior e nos arredores das residências, sendo praticados na esfera 

familiar.  
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São Mulheres Cerradeiras, aquelas que possuem vivências, interesses, 

experiências e um relacionamento estreito com o Cerrado, adquiridos ao longo 

de suas vidas e passadas pelos seus antepassados. Apesar de muitas delas 

terem sido expropriadas de suas terras, ou mesmo aquelas que ainda estão na 

terra, mas muitas vezes em situação desfavorável, ainda conseguem 

desempenhar e se relacionar com Práticas Cerradeiras, de modo que tais 

elementos permitam, inclusive, contribuir para viabilizar sua sobrevivência.  

As atividades de produção e reprodução se mantém por meio da 

necessidade de manutenção das culturas tradicionais e constituem a base do 

modo de vida de algumas populações que preservam essas tradições. As 

técnicas e saberes aqui estudados vão desde os remédios caseiros, às 

habilidades culinárias, o plantio de mudas e sementes e segue até a dimensão 

dos cuidados com a casa, chegando aos saberes referentes a dar e manter a 

vida. “Camponeses são como que gerentes da natureza pelo trabalho, o que me 

leva a outra dimensão da ética camponesa” (WOORTMANN, 2004, p. 136). 

Os saberes e fazeres e Práticas Cerradeiras investigadas envolvem 

algumas categorias básicas da produção/manutenção da vida no campo, como: 

saúde, alimentação, trabalho, religião, educação, entre outros.  

 

Seguimos uma concepção de que a necessidade de fazer o 
levantamento etnográfico dos saberes não oficiais faz parte do 
que o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Nacional) tem 
designado como patrimônio imaterial (GOMES, 2011, p. 34, 
parêntese nosso). 

 

A principal inquietação desta pesquisa é analisar como as mulheres que 

vivem no e do Cerrado desempenham em seu cotidiano, saberes e fazeres 

elaborados a partir da tradição camponesa em interação com o Cerrado, no 

contexto de luta pela terra e afirmação identitária e refletir sobre a resistência 

desses conhecimentos diante da expansão capitalista. O universo desse estudo 

são as Mulheres Cerradeiras. São investigadas aquelas residentes em áreas 

rurais e urbanas de municípios da Microrregião Geográfica do Sudoeste de 

Goiás, situada nos domínios do Cerrado e, que nas últimas quatro décadas 

passou por uma forte expansão da agricultura capitalista. 

É comum o Cerrado ser apresentado como “feio e improdutivo”. 

Consequentemente, também o povo que habita tal território ser considerado 
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como “atrasado e pobre”. Segundo Silva; Bueno (2015, p. 197) “[...] uma visão 

de desprezo, criada por atores externos aos ambientes, povos e culturas 

cerradeiros”.  

Silva; Bueno (2015, p. 197) ressaltam que: 

 

A leitura do Cerrado como território se estrutura pela associação 
do bioma às formas heterogêneas de apropriação e uso deste, 
as quais são resultantes do modelo econômico vigente e, 
consequentemente, do processo político social que o forjou. 

 

Esse estudo sobreleva os saberes culturais e simbólicos apresentados 

pelas Mulheres Cerradeiras, aquelas residentes no Cerrado considerando ou 

não sua inserção aos elementos físicos e biológicos deste domínio. Saberes e 

fazeres, costumes e Práticas Cerradeiras que foram construídos ao longo de 

décadas de vivência e relação com o Cerrado. 

A diferença dos olhares e das distintas maneiras de apropriação do 

Cerrado está entre aqueles que geram renda por meio da exportação de 

commodities, produção de matérias primas para as agroindústrias e aqueles que 

vivem da caça, coleta e pesca (CHAVEIRO; BARREIRA, 2010). Além também 

daqueles que praticam a agricultura para o autoconsumo e o extrativismo 

vegetal. 

Chaveiro; Barreira (2010) enfatizam que a “modernização” da agricultura 

no Cerrado ocorreu de forma conservadora, desigual e diferenciada no tempo e 

no espaço. Para os autores, a “modernização” não foi totalmente completa, pois 

a tradição não se erradicou por completo. O capital, apesar de hegemônico, é 

seletivo e, sendo assim, não consideramos totalmente “modernas” as atividades 

desenvolvidas no Cerrado. 

 

O modo de vida tradicional se realiza por meio da transmissão e 
reprodução entre gerações de práticas e valores, apresentando 
mudanças num ritmo mais lento que a modernidade. A tradição 
é uma forma social típica entre os camponeses, que, diante da 
sociedade moderna, se afirma em oposição à sua lógica 
dominante (MARQUES, 2004, p. 153). 

 

Diante de um cenário capitalista, machista e conservador, é possível que 

se identifique subordinação e invisibilidade no trabalho realizado pelas mulheres, 

colocando-as numa condição subalterna à do homem. A limitação do trabalho 
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feminino ao entorno do lote, nas hortas e pomares não é considerada produção. 

Seu trabalho reprodutivo de manutenção e cuidado com a família, assim como 

atividades domésticas não são considerados trabalho, como também não são 

valorizados e não são, inclusive, remunerados (GARCÍA, 2004).  

Em relação ao trabalho de produção e reprodução da Mulher Cerradeira, 

buscamos efetuar uma análise do ponto de vista cultural e simbólico, sem nos 

furtarmos à realidade observada. Nos embrenhamos pela pesquisa empírica 

com a hipótese de que os saberes e fazeres tradicionais constituídos a partir de 

elementos do Cerrado estão resistindo ao capital. “A vida tradicional sobreviveu 

até aqui, em muitas áreas, embora mais ou menos alterada. Parece difícil que 

possa, daqui por diante, resistir à expansão capitalista” (CÂNDIDO, 2001, p. 

204).  

Refletir sobre os saberes e fazeres das Mulheres Cerradeiras, seus 

cuidados com a terra, a busca por sua soberania e empoderamento, a 

manutenção dos conhecimentos e práticas culturais, mesmo diante do 

significativo avanço das relações capitalistas de produção, é importante do ponto 

de vista de divulgar esses saberes e relacionar a necessidade de preservar o 

Cerrado para que se fortaleça sua relação com o mesmo, de modo que tais 

modos de vida, práticas e conhecimentos são relevantes para a preservação do 

Cerrado e também no empoderamento dessas mulheres, historicamente 

marginalizadas e reprimidas pela comunidade e pela família tradicionalmente 

patriarcal. 

Acreditamos que entre os saberes e fazeres das Mulheres Cerradeiras, 

estão inclusos os cuidados básicos com a saúde da família, com o solo, o cultivo 

de hortas, a elaboração de remédios, as curas e tratamentos com plantas, as 

rezas e práticas de artesanato e a culinária. Tais práticas conferem uma 

identidade camponesa tradicional, marcada pela luta contra a expropriação 

sofrida com o avanço da agricultura capitalista, privação econômica e 

vulnerabilidade, pela inventividade na busca de alternativas para essa condição 

e resistência ao modo econômico hegemônico vigente em permanecer em 

contato com o domínio/natureza, contribuindo, inclusive para a preservação do 

mesmo. 

A pertinência dessa pesquisa está em compreender como essas práticas, 

saberes e fazeres descritos ainda são mantidos e praticados, bem como as 
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formas com que esses conhecimentos foram aprendidos e transmitidos. Além da 

investigação e reflexão sobre as razões pelas quais esses conhecimentos e 

práticas resistem à força do sistema capitalista. 

 

É necessário discutir Gênero na Geografia, com a tentativa de 
livrá-lo das amarras capitalistas, patriarcais, buscando 
significados e sentidos na construção de saberes, de 
identidades e, ainda, que possam enfatizar o universo feminino 
cultural, religioso e simbólico dos saberes e fazeres que as 
camponesas praticam, guardam e repassam (MENDONÇA; 
THOMAZ JUNIOR, 2005, p. 2). 

 

Este trabalho teve como objetivo geral identificar e analisar as práticas 

desempenhadas pelas mulheres que vivem no Cerrado, uma porção de território 

em que a agricultura capitalista se expandiu de maneira pronunciada e, que 

contraditoriamente, ainda resistem práticas, usos e tradições considerados 

“atrasados e marginalizados” nas esferas cultura e material, mas que são 

bastante relevantes para a reprodução sociocultural da vida e da família sob a 

perspectiva cultural, simbólica e identitária. 

Para alcançar o objetivo geral, procuramos especificamente: a) Identificar 

e analisar as Práticas Cerradeiras, culturais e materiais de reprodução 

sociocultural da vida e da família entre as mulheres que ainda estão presentes 

no Cerrado; b) Verificar se e como elas são repassadas entre as gerações; c) 

Apreender o sentimento de pertencimento ao Cerrado; e d) Refletir sobre a 

resistência dessas práticas na relação contraditória entre a expansão e 

hegemonia do sistema capitalista e relações de produção. 

A pesquisa empírica foi realizada com 20 mulheres que possuem saberes 

diversificados e relacionados com o Cerrado, residentes no meio urbano ou rural 

da Microrregião do Sudoeste de Goiás. O trabalho de acompanhamento a essas 

20 mulheres ocorreu entre julho de 2017 e julho de 2019. Realizamos uma 

entrevista com cada mulher, acompanhamos suas rotinas diárias, registramos 

suas narrativas de vida e pedimos que fizessem um mapa mental. Registros 

fotográficos e de áudio foram realizados durante nossa estadia nas residências. 

Além da entrevista, que ocorreu de forma semiestruturada, a narrativa de 

vida foi uma técnica de coleta de informações utilizada. As narrativas foram 

ocorrendo conforme as memórias vinham sendo trazidas, de forma temporal e 
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emocional, sempre com informações adicionais complementando a entrevista. 

Deixamos que elas contassem os fatos de acordo com suas lembranças, de 

forma com que a história fluísse de maneira espontânea. 

Buscamos fazer com que os relatos nos elucidassem a trajetória de luta 

pela terra, de momentos de perda da terra, de reconquista, de mudança para a 

cidade, ou retorno para o campo, conforme já havíamos percebido nas 

entrevistas, captando a essência de luta, de empoderamento e de pertencimento 

que cada mulher sentia pela terra e pelo Cerrado. 

Para o desenho do mapa mental, um papel de rascunho foi dado 

inicialmente e os lápis de cor, os gizes de cera foram demonstrados, pois muitas 

das mulheres entrevistadas não tinham familiaridade com esses objetos, por 

sequer terem pisado em escolas. Depois desse contato inicial, uma prancheta 

com um papel em branco foi dado e a explicação do que era para ser feito em 

seguida, sempre de forma a deixá-la à vontade, principalmente em não fazer, 

caso não quisesse. 

Esse trabalho de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

e aprovado conforme parecer de número 2.167.177. Todas as mulheres que 

participaram assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

permitiram a divulgação de suas entrevistas e opiniões e ainda de suas imagens 

e nomes, embora tivemos o cuidado de não expor os rostos delas com nitidez, 

pois não é o intuito desta pesquisa. 

Essa tese versa sobre os saberes e fazeres tradicionais das Mulheres 

Cerradeiras partindo do uso de elementos do Cerrado e suas resistências diante 

do sistema econômico capitalista. Estruturada em 5 capítulos e além das 

Considerações Finais.  

Iniciada com a Introdução em sua primeira seção, que ora se lê, em seu 

segundo capítulo, intitulado O ENCONTRO COM AS MULHERES 

CERRADEIRAS: UM OLHAR POR ELAS, DELAS E SOBRE ELAS, 

delineamos os procedimentos metodológicos e os caminhos que conduziram a 

essa pesquisa e o referencial teórico utilizado para dar suporte às nossas 

análises. No terceiro capítulo, denominado SABERES, FAZERES E MEIO 

AMBIENTE: O CERRADO INVESTIGADO, demonstramos, a situação 

geográfica, as tradicionalidades e os enfrentamentos em terras Cerrado, além 

de situarmos a Microrregião Sudoeste de Goiás, recorte territorial empírico da 
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pesquisa. No capítulo 4 intitulado POVOS CERRADEIROS, MULHERES 

CERRADEIRAS: CONHECIMENTOS TRADICIONAIS CONSTITUÍDOS NO 

CERRADO, abordamos os conceitos, definições, tradicionalidades e ameaças 

aos povos, mulheres e práticas Cerradeiras e buscamos compreender como 

esses saberes têm resistido à hegemonia capitalista. No quinto capítulo, que 

denominamos DAS AQUARELAS DO PASSADO AOS TONS DE CINZA DA 

REALIDADE, demonstramos as práticas e os conhecimentos tradicionais 

observados e apreendidos na pesquisa de campo, como eles são transmitidos 

de geração a geração e buscando responder os motivos pelos quais eles ainda 

resistem, bem como porque as mulheres, de modo geral, estão mais envolvidas 

nestas práticas. Terminamos com o sexto capítulo em que realizamos as 

CONSIDERAÇÕES sobre essa pesquisa. 

Acreditamos que o conhecimento adquirido com o decorrer desta 

pesquisa de doutoramento não se finda com a exposição das práticas das 

Mulheres Cerradeiras em forma de uma tese, mas sim clarifica, na configuração 

de texto e imagens, um conhecimento que foi incorporado à pesquisadora 

enquanto mulher, assim trago nesse trabalho a tentativa de que seja possível 

mergulhar nas profundezas da dor, das alegrias, da marginalização e das lutas 

de cada Ser Mulher. 
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CAPÍTULO 2 

O ENCONTRO COM AS MULHERES CERRADEIRAS: UM OLHAR POR 

ELAS, DELAS E SOBRE ELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vive dentro de mim a mulher roceira. 

Enxerto da terra, meio casmurra. 

Trabalhadeira. Madrugadeira. 

Analfabeta. De pé no chão. 

Bem parideira. Bem criadeira. 

Seus doze filhos. Seus vinte netos. 

Cora Coralina 
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É corriqueiro que se tenha curiosidade pelos povos das florestas, 

indígenas, quilombolas, entre outros. Os denominados Povos Cerradeiros, seus 

conhecimentos e riquezas culturais são componentes da imensa 

etnodiversidade do povo brasileiro. Agra (2016, p. 1) “[...] acredita que é na 

cultura que se constitui os sentidos que conduzem aos diversos significados”. 

Assim, investigar os saberes e fazeres das Mulheres Cerradeiras, descrever, 

compreender e representar suas vivências e sentidos, suas angústias e anseios 

torna-se objetivo desse trabalho, partindo de investigações com ferramentas 

distintas, a fim de que se extraia e descreva o máximo das percepções da forma 

mais minuciosa e detalhada possível. 

Agra (2016, p. 2) afirma que: 

 

Os sentidos, embora natos, recebem as influências culturais e, 
por isso, a percepção das paisagens que viabiliza a mediação, é 
formada por todos os modos de ações em que o indivíduo é 
situado no seio de uma cultura, no seu estar junto espacial, muito 
embora os sentidos nunca sejam exatamente os mesmos para 
cada indivíduo. 

 

Benzedeiras que “curam”. Com seus ramos em mãos, rezam baixinho 

com a torneira aberta para que a água leve embora os males que as pessoas 

carregam no corpo. 

Parteiras que não desempenham mais sua atividade devido às 

modernidades da vida atual e, ainda por não terem mais as mãos ágeis como 

antes e nem mesmo a mente tão ativa. Lembram com olhos pequenos o parto 

dos netos e sobrinhos, além daqueles que sequer conheciam. 

Raizeiras que conhecem cada raiz e cada folha pelo nome, mesmo que 

pronunciado de forma diferente daquela que está nos dicionários e manuais 

botânicos, muitas sequer sabem escrever esses nomes. Conhecem suas 

funções e as doenças que combatem e curam. Sabem a mistura correta e a 

dosagem certa. Buscam as plantas no “mato” de onde, segundo elas, não podem 

ser retiradas e, sim extraídas, antes pedindo licença a Deus. 

Aquelas que fazem as tradicionais garrafadas e xaropes, procuradas 

pelos filhos, netos, bisnetos, vizinhos, amigos e desconhecidos, que buscam na 

medicina natural, tradicional, caseira e mais barata a cura pelas doenças simples 

e males que os acometem. Mantém suas plantas nos fundos dos quintais, 
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cultivadas em baldes, latas, tanques, qualquer material que dê para juntar uma 

porção de terra e manter viva uma planta: hortelã, marcelinha, poejo... 

Cultivadoras de muitos dos alimentos que consomem, algumas se 

orgulham por depender de poucos produtos adquiridos no mercado tradicional. 

Hortas, pomares, mandiocais, milharais, cafezais... Elas plantam e colhem em 

pequeninos espaços de suas residências urbanas, uma vez que nem todas têm 

acesso à terra. 

Criadoras de animais que suprem parcialmente a necessidade da família 

da proteína animal e, ainda significam renda financeira pelas vendas. Porcos, 

galinhas e algumas poucas vacas são os principais animais criados. 

Produtoras de alimentos de modo artesanal por suas próprias mãos: 

farinhas de milho e de mandioca; queijos frescos, curados, cabacinha; conservas 

de pimentas e legumes; doces de frutas, de cascas, de leite; carnes recheadas; 

banha, rapaduras; polpas de frutas para sucos, entre outros. 

Mulheres residentes nos espaços rural e urbano participaram desta 

pesquisa. Proprietária de terras, trabalhadoras no campo, moradoras de aluguel 

ou em casa própria. Embora morando em localidades diferentes, todas tiveram 

suas raízes no meio rural, nasceram e passaram grande parte de suas vidas 

morando em contato com elementos do Cerrado, suas tradições, as farturas e 

as necessidades que ele pôde proporcionar. 

As mulheres analisadas aqui se destacaram por alguma ou variadas 

ocupações ligadas ao Cerrado e, assim, se despontaram em suas atividades. 

São mulheres que se destacaram entre familiares e amigos, por suas atividades, 

suas tarefas e lugar que ocupavam na estrutura familiar, muitas vezes machista 

e excludente e que criaram sua própria história. 

20 mulheres, 20 casas, 20 narrativas de vida, 20 momentos diferentes 

vivenciados durante essa pesquisa, 20 histórias e variados saberes.  

Não temos aqui o objetivo de demonstrar destaques em grande escala, 

mas sim elucidar saberes constituídos em uma vida inteira, identidades 

constituídas por meio de suas interações com o Cerrado, seus elementos e as 

crenças criadas em torno dele. 
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2.1 Os caminhos metodológicos da pesquisa 

 

A área selecionada para a realização desta pesquisa foi a Microrregião 

Geográfica Sudoeste de Goiás, que consiste numa das primeiras porções do 

Cerrado brasileiro a se “modernizar”, ainda que parcialmente, a partir da chegada 

e expansão da agricultura capitalista nos anos 1970. 

Ao delimitar essa região, investigamos além das Práticas Cerradeiras, 

como esses saberes e fazeres resistem ao sistema econômico capitalista, uma 

vez que é uma localidade de intensa atividade agropecuária e tecnificação no 

campo, predomínio de latifúndios e da monocultura. 

Acompanhamos cada mulher em sua residência, observando suas 

atividades e rotinas. Ao propormos esse acompanhamento, apoiamo-nos na 

ideia de que é necessário que o pesquisador se envolva com a rotina e com a 

pessoa a ser investigada, pois acreditamos que é necessário que o pesquisador 

construa, reavalie e aprimore sentidos no espaço de pesquisa, para que só então 

esse seja examinado e os dados coletados, a fim de que os resultados sejam o 

mais fidedignos possível. As participantes desta pesquisa foram selecionadas 

por seus saberes, fazeres e Práticas Cerradeiras interessantes à pesquisa.  

A duração do acompanhamento de cada mulher foi variável. Algumas, por 

morarem muito longe ou por possuírem trabalho fora de casa, ficamos o período 

de um final de semana, com algum retorno breve quando oportuno. Outras, 

tivemos a oportunidade de acompanhá-las por semanas ou mais, pois 

estabelecemos vínculos de amizade e assim participamos em outras ocasiões 

de festividades com a família. 

Investigamos mulheres que vivem e convivem com o Cerrado, 

acompanhando seus cotidianos e observando suas práticas e conhecimentos 

em suas rotinas. Cumprimos a proposta de acompanharmos 20 mulheres 

residentes nos meios rural e urbano dentre municípios que compõem a 

Microrregião Sudoeste de Goiás.  

Acreditamos que independentemente do local em que essas mulheres 

vivem, suas práticas resistem e devem ser estudadas. Sejam em áreas rurais ou 

urbanas, esses saberes são praticados estando-as em contato direto ou indireto 

com a terra e com os elementos do domínio. Sua territorialização não se extingue 

com sua expropriação ou migração para a cidade. Daí a importância da inserção 
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dessas mulheres nesse grupo de investigadas, estando em locais distintos, 

distantes e diferentes em que buscamos e encontramos distintos saberes, com 

diferentes concepções e sentimentos. 

Todas as participantes da pesquisa consentiram que seus nomes, 

imagens e falas pudessem ser divulgados nesta tese e nos artigos resultantes 

deste trabalho de pesquisa que forem submetidos a publicações. 

O Quadro 1 resume de maneira breve as principais características das 

mulheres entrevistadas e que compõe esta pesquisa. Foram investigadas 20 

mulheres residentes no meio urbano e rural em municípios da Microrregião 

Sudoeste de Goiás. 

 

Quadro 1– Dados das mulheres pesquisadas 

Nº Nome Período Ocupação  Espaço Localidade 

01 D. Livertina  + 1 semana  Aposentada/Do lar Urbana Santa Rita Araguaia 

02 D. Zenaide + 1 semana Camponesa Rural Santa Rita Araguaia 

03 D. Devoir 3 dias Costureira Urbana Jatai 

04 D. Sônia 3 dias Aposentada/Do lar Urbana Jatai 

05 D. Juliana 1 dia Aposentada Urbana Serranópolis 

06 D. Laurinda 5 dias Aposentada/Fiandeira Urbana Jatai 

07 D. Maria Eloá 1 dia Aposentada/Poetiza Urbana Jatai 

08 D. Diolina + 1 semana Aposentada/Costureira Urbana Serranópolis 

09 D.Guilhermina + 1 semana Diarista Urbana Serranópolis 

10 D. Sebastiana + 1 semana Diarista Urbana Portelândia 

11 D. Brasilina + 1 semana Aposentada/Do lar Urbana Portelândia 

12 D. Dirce + 1 semana Comerciante Rural Jatai 

13 D. Núbia + 1 semana Estudante Rural Jatai 

14 D. Hilda 5 dias Aposentada/Fiandeira Urbana Jatai 

15 D. Luciana + 1 semana Palestrante/Assentada Rural Jatai 

16 D. Aparecida + 1 semana Aposentada/Assentada Rural Jatai 

17 D. Lázara + 1 semana Professora/Assentada Rural Jatai 

18 D. Doriana + 1 semana Pescadora Rural Chapadão do Céu 

19 D. Lenamar 2 dias Quilombola Rural Mineiros 

20 D. Iolanda 2 dias Quilombola Rural Mineiros 

Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
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O Quadro 2 elenca os saberes e fazeres e as Práticas Cerradeiras citadas 

por cada mulher durante sua entrevista. Descrevemos aqueles que elas 

disseram ser seus saberes no momento da entrevista. Porém, inúmeros saberes 

foram sendo percebidos durante o acompanhamento em suas residências e 

ainda na ocasião da narrativa de vida. A tentativa de listá-los em sua completude 

é em vão. São inúmeros saberes. Acreditamos que nem mesmo elas dão conta 

de como é valioso seus saberes. Descrevemos alguns deles no Quadro 2 e mais 

especificamente no decorrer do capítulo 5. 

A maioria das mulheres tem o domínio das plantas e ervas medicinais 

básicas. Todas sabem fazer chás e os remédios para as principais doenças, 

como gripe, resfriado, vermes, dores, infecção de garganta e aquelas do 

aparelho reprodutor feminino. Vemos nesses remédios a necessidade que elas 

tinham no passado de se curarem e curarem os seus familiares sozinhas, pois 

não havia fácil acesso a médicos e remédios industrializados. 

A criação de pequenos animais para alimentação também foi uma prática 

presente da maioria. Era a garantia da proteína animal nas mesas. Distante das 

cidades, como os maridos muitas vezes trabalhando nas roças dos vizinhos por 

dias seguidos, elas davam conta da alimentação da família e, não raro, elas 

relatam que sabiam matar e preparar galinhas, leitões, tatus, dentre outros. Tirar 

leite e cuidar dos ovos eram práticas constante. Coloco as práticas no tempo 

passado, pois muitas não utilizam mais desses saberes na alimentação de suas 

famílias. Elas relatam que “as coisas facilitaram muito”, por isso nossa 

preocupação com a manutenção desses saberes. 

Os saberes e fazeres relacionados a tear e costurar também são 

presentes em grande número de mulheres. Algumas relatam que, inclusive 

plantavam o algodão em torno das residências e, desde o início do processo 

eram responsáveis por todas as etapas até a confecção das mantas, cobertas e 

roupas para si mesmas e para as crianças. 

 

As mulheres, mesmo, plantavam o algodão… marido implicante, 
só deixava que plantasse em volta da horta… não deixava ir 
longe não… só em volta… na hora de colher o algodão a gente 
ia colher o algodão… depois passava pelo descaroçador… 
depois cardava, fiava, tecia… (Diolina, Entrevista, 2017). 
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Quadro 2 – Os saberes e fazeres das mulheres pesquisadas 

Nº Nome Saberes 

01 D. Livertina  Chás, remédios, garrafadas, plantio de ervas, criação de pequenos animais, 
benzedura, produção de alimentos. 

02 D. Zenaide Chás, remédios, garrafadas, plantio de ervas, criação de pequenos animais, 
benzedura, extração de raízes e orquídeas do cerrado, produção de 
alimentos. 

03 D. Devoir Chás, remédios, garrafadas, plantio de ervas, criação de pequenos animais, 
costura, plantio diverso, fabricação de fumo, tear, produção de alimentos. 

04 D. Sônia Chás, remédios, plantio de ervas, produção de alimentos. 

05 D. Juliana Chás, remédios, garrafadas, plantio de ervas, criação de pequenos animais, 
benzedura, parteira. 

06 D. Laurinda Chás, remédios, garrafadas, plantio de ervas, criação de pequenos animais, 
produção de alimentos, artesã, fiandeira. 

07 D. Maria Eloá Poetiza, artesã, leciona esperanto. 

08 D. Diolina Chás, remédios, garrafadas, plantio de ervas, criação de pequenos animais, 
costura, artesanato. 

09 D.Guilhermina Chás, remédios, garrafadas, plantio de ervas, criação de pequenos animais, 
atua em defesa de portadores de síndrome de Down, produção de alimentos 
alternativos. 

10 D. Sebastiana Chás, remédios, garrafadas, plantio de ervas, criação de pequenos animais, 
benzedura, extração de raízes e orquídeas do Cerrado, produção de 
alimentos. 

11 D. Brasilina Chás, remédios, garrafadas, plantio de ervas, criação de pequenos animais, 
benzedura, extração de raízes e orquídeas do Cerrado, produção de 
alimentos. 

12 D. Dirce Assentada, agricultora familiar, estudante de graduação em tecnologia de 
alimentos, produtora de alimentos a partir do pequi. 

13 D. Núbia Assentada, agricultora familiar, estudante de mestrado em tecnologia de 
alimentos, produtora de alimentos a partir do pequi. 

14 D. Hilda Chás, remédios, garrafadas, plantio de ervas, criação de pequenos animais, 
produção de alimentos, artesã, fiandeira. 

15 D. Luciana Assentada, agricultora familiar, palestrante, hidroponia, psicultura. 

16 D. Aparecida Assentada, agricultora familiar, chás, remédios, garrafadas, plantio de ervas, 
criação de pequenos animais, produção de alimentos. 

17 D. Lázara Assentada, agricultora familiar, docente, mestre em tecnologia de alimentos. 

18 D. Doriana Pescadora, criação de pequenos animais, produção de alimentos. 

19 D. Lenamar Quilombola, agricultora familiar, benzedura, produção e comercialização de 
chás, remédios, garrafadas, plantio de ervas, criação de pequenos animais, 
plantio e comercialização de ervas e mudas do Cerrado, criação de pequenos 
animais, produção de alimentos. 

20 D. Iolanda Quilombola, agricultora familiar, benzedura, produção e comercialização de 
chás, remédios, garrafadas, plantio de ervas, criação de pequenos animais, 
plantio e comercialização de ervas e mudas do Cerrado, criação de pequenos 
animais, produção de alimentos. 

Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
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São saberes e fazeres que nasceram forçados pela dura necessidade de 

quem morava no campo e dependia estritamente dos elementos e recursos 

oferecidos pelo ambiente para suprir suas necessidades de alimento, roupas e 

remédios. 

 

2.1.1 Práticas Cotidianas – Acompanhamento 

 

O acompanhamento das mulheres investigadas ocorreu entre os meses 

de julho de 2017 a julho de 2019. Participamos de algumas reuniões de grupos 

e eventos festivos religiosos e culturais. Por meio dessas atividades, 

conhecemos algumas das mulheres que foram investigadas nesta pesquisa. 

Esses momentos foram de fundamental importância para estabelecermos um 

mínimo de confiança entre pesquisadora e pesquisadas e garantir que o máximo 

de informações fossem reunidas. 

O acompanhamento das mulheres em suas rotinas, teve como finalidade 

conhecer suas práticas. Esta metodologia de coleta de dados está 

fundamentada nos princípios da “descrição densa” proposta na etnografia de 

Geertz (1989) que prioriza a atenção para elementos qualitativos, visuais, 

sonoros e escrito da cultura percebida. Para esse autor, que se orienta pela 

antropologia, a observação e o acompanhamento do cotidiano se firmam na 

tentativa de apreender e registrar a cultura, então compreendidos como “rede de 

significações” ou “teia de significados”. Geertz (1989) afirma que a cultura é uma 

teia de significados construídos. São símbolos, atos, objetos, acontecimentos 

que representam significados individuais e coletivos e que vão além do que a 

descrição superficial é capaz de demonstrar, são elementos que se embaraçam 

em teias, redes de significados e, ao estudá-las, precisamos após capturar, 

desembaraçar essa teia. 

Segundo Woortmann (2004) é preciso realizar a “descrição densa” 

proposta por Geertz para se entender o mundo camponês, sendo preciso 

acompanhá-lo na roça, se colocar em situação de aprendizado, deixando claro 

que se está ali para aprender e apreender sentidos e significados do que se 

observa.  
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Geertz (1989, p. 24) afirma que “O objetivo da antropologia é o 

alargamento do universo do discurso humano [...] Compreender a cultura de um 

povo, expõe sua normalidade sem reduzir sua particularidade”. 

Assim, reafirmando a concepção de cultura, o índio Terena ao dialogar 

com Morin, coloca que “[...] não ser moderno, não ser desenvolvido, não significa 

ser culturalmente ou intelectualmente pobre” (MORIN, 2010, p. 23). Neste 

mesmo livro, Morin enfatiza que “Devemos ter em conta o valor das culturas, a 

sabedoria, o saber, os modos de fazer, de conhecimentos muito sutis sobre o 

mundo vegetal e animal, sobre modos de cura...” (2010, p. 26). 

Na Fotografia 1, estamos entrevistando D. Livertina, município de Santa 

Rita do Araguaia-GO, enquanto ela nos conta sobre seu passado em terras 

Cerradeiras.  

 

Fotografia 1 – D. Livertina durante nossa estadia em sua residência 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Autora: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Cada mulher selecionada foi visitada em sua residência e também em 

locais de trabalho e reuniões, previamente agendados. Acompanhamos suas 

rotinas, conversamos sobre suas atividades e fomos registrando em diário de 

campo detalhes importantes dessa observação. Acreditamos que a fidelidade no 

registro dos dados é fator importantíssimo na pesquisa científica. 

Para o acompanhamento e registro do cotidiano das mulheres, utilizamos 

ferramentas de gravações de voz, fotografias e anotações em diário de campo 

para que nenhuma informação fosse perdida. Realizamos durante a visita a 

entrevista, o registro da narrativa de vida e o mapa mental. Pretendemos extrair 

além das informações, os significados que envolvem as práticas realizadas. 

 

2.1.2 Identificação dos Saberes e Fazeres – Entrevista e Fotografias 

 

Além da observação cotidiana das práticas, técnicas, saberes e fazeres, 

realizamos uma entrevista formal com cada mulher participante do estudo. As 

entrevistas seguiram um roteiro pré-elaborado (entrevista semiestruturada), com 

a liberdade de acrescentarmos ou suprimirmos questões, conforme a condução 

da entrevista, pois mesmo com um roteiro, acabamos por perceber que cada 

história é única, cada mulher tem sua maneira de vivenciar momentos com 

intensidade e especificidade e assim criar sua história 

Pela entrevista, obtivemos informações sobre os conhecimentos práticos 

aprendidos e apreendidos, como ela pratica tais fazeres e como e se a mulher 

percebe a importância de seus saberes e fazeres.  

Observamos as relações familiares, envolvendo as tarefas de casa, as 

obrigações de cada membro da família, como a mulher participa da distribuição 

e do ensino das tarefas, identificamos como cada mulher recebeu seus 

conhecimentos e como, e se, ela ensina esses saberes para outras mulheres ou 

outras pessoas. 

Além das entrevistas, pedimos para que a mulher nos mostrasse onde ela 

executa seus fazeres diários. Algumas, como visto na Fotografia 2, nos levaram 

para os quintais. Sempre com muita simplicidade, acompanhamos a 

demonstração de cada planta, ouvimos a história que cada “mudinha” tinha por 

traz de sua simples existência, aprendemos a serventia e a fazer o chá com 

diversas delas. Dona Sebastiana, residente em Jataí-GO, na Fotografia 2, nos 
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levou ao seu quintal, sempre acompanhada da netinha, que se interessava por 

tudo e, assim como eu, curiosa, fazia várias perguntas. Algumas tolas, mas como 

Geertz (1989) ponderou, isso não importa para quem ensina, pois o importante 

é apreender a rede de significações que existe naquela simples lata com hortelã 

e camomila. 

A Fotografia 2 demonstra também essa rede de significações quando 

observamos além do quintal de Dona Sebastiana. É preciso a sensibilidade de 

perceber as Práticas Cerradeiras sendo ensinadas à próxima geração, o muro 

de tijolo furado sem reboco contrastando com a casa de tábuas ao lado, além do 

gênero, a melanina dessas mulheres que transmitem tanta história e um passado 

com tantas lutas. 

 

Fotografia 2 – D. Sebastiana nos mostrando suas plantas medicinais 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Autora: Josie Melissa Acelo Agricola 

 

A fotografia junta fragmentos visuais. Sem a imagem a 
cotidianidade seria impossível. Mesmo quando não temos uma 
fotografia para cada situação, o imaginário cria a imagem em nós 
e para nós. De certo modo, em boa parte, hoje, pensamos 
fotograficamente” (MARTINS, 2008, p. 43). 
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Após a realização das entrevistas, fizemos as transcrições para que o teor 

das respostas pudesse ser analisado com seu conteúdo mais completo possível. 

 

2.1.3 O Encontro com o passado das Mulheres que vivem no Cerrado – 

Registro das Narrativas de Vida 

 

As narrativas de vida como caminho metodológico abrem possibilidades 

de conhecer os saberes e fazeres vividos por essas mulheres, que foram ouvidas 

e instigadas a contarem suas histórias de aprendizado, prática e ensino dos seus 

saberes e fazeres e de seus passados, muitos em contato direto com o Cerrado. 

As narrativas foram registradas e transcritas. 

 

Utilizando narrativas e histórias de vida é possível alcançar a 
forma como a experiência é apreendida pelo indivíduo; os novos 
sentidos conferidos pelos sujeitos às suas próprias ações, e 
mostrar de que forma os indivíduos estão inscritos naquela 
temporalidade, incorporando o novo, a surpresa, o inesperado 
em suas vidas (que lhes dará condição de reinventá-las) 
(SILIPRANDI, 2009, p. 23). 

 

É importante salientar que as narrativas de vida se delongaram por horas, 

não sendo todo o conteúdo trazido na íntegra a este trabalho, embora horas e 

horas de narrativas tenham sido gravadas. A intenção foi captar os significados 

que elas atribuíam às suas histórias de vida, suas reflexões acerca de suas 

trajetórias, seus medos e tristezas, suas conquistas, alegrias, momentos bons e 

ruins que constituíram a mulher que se é hoje, contar por meio de sua 

autobiografia como se deu sua autoconstrução. Sendo assim, optamos por 

apresentar trechos das entrevistas salientando os aspectos mais importantes.  

 

2.1.4 Sentimento de pertencimento – Mapas Mentais 

 

Durante o período de estadia com a mulher pesquisada, ao observarmos 

que não iríamos atrapalhar nenhuma atividade, pedimos que ela fizesse um 

mapa mental indicando como ela se vê na sua rotina diária e como ela 

demonstraria o local onde ela vive e trabalha. Fornecemos papel sobre 

prancheta, lápis, lápis de cor, giz de cera, régua e borracha.  
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A intenção desta ferramenta foi perceber se existe o sentimento de 

pertencimento ao Cerrado nas mulheres investigadas. Esses mapas são 

elementos fundamentais para compreender como a mulher se vê em sua rotina 

e como ela se percebe em suas atividades e no seu local de trabalho, tanto no 

presente quanto no passado. 

As representações do sagrado, do valor, das crenças, das ações, dos 

símbolos, do místico são fenômenos que o homem expressa (LIMA; KOZEL, 

2009). 

Toda a representação que a mulher possui do seu passado, de suas 

atividades presentes, seus conhecimentos e ações podem ser representados por 

meio do mapa mental. Nesse sentido, é de fundamental importância a análise 

das representações que essas mulheres possivelmente deixam transparecer nos 

mapas mentais. Perceber como elas demonstram agir com o meio, suas 

dependências, medos, conhecimentos e manejos, observando seus simbolismos 

e imaginários. 

Lima; Kozel (2009) afirmam que o homem utiliza os sentidos para captar 

sensações e assim construir seu mapa mental de acordo com o seu mundo. Essa 

foi a intenção ao solicitar que todas fizessem um mapa mental do seu mundo, 

atual ou passado, expressando seus sentimentos, de alegria, tristeza, medo, 

coragem ou do momento de sua vida em que se sentia mais plena e feliz. 

Os mapas mentais, desenhados pelas mulheres investigadas foram 

analisados conforme descrito a seguir, segundo orientações de Kozel (2001), 

partindo dos seguintes quesitos: 

a) A forma de representação dos elementos na imagem; b) a distribuição 

dos elementos na imagem; c) a especificidade dos elementos (paisagem natural, 

construída, móveis e imóveis, humanos); d) outros elementos considerados 

importantes. 

Acrescentamos ainda a presença de si própria como elemento de análise 

para o sentimento de pertencimento ao Cerrado 

Para solicitar que a mulher fizesse o mapa mental, abordamos com 

antecedência, por meio de sua narrativa de vida, momentos de seu passado e 

presente que envolvessem o Cerrado na constituição do ser mulher, suas 

vivências, trabalhos, lutas, decepções, transformações ocorridas não somente 

nas terras do Cerrado, mas também em seu cotidiano e sua vida. Enquanto a 
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mulher ia desenhando seu mapa, ela me explicava o que estava desenhando e 

os motivos. Muitas vezes vinha mais uma narrativa de vida, mais uma história de 

seu passado, lembrada ali, no momento da consecução do mapa mental. Em 

alguns momentos havia uma lembrança ruim, em outros, boa. As explicações 

foram gravadas enquanto o desenho era realizado, depois, durante as 

transcrições conseguíamos captar novamente aquele momento para a análise 

do mapa. 

Dessa forma, pedimos que ela fizesse um desenho que pudesse retratar 

o seu passado, ou seu presente, um momento que tivesse na memória e que 

considerasse feliz. No Quadro 3 estão os principais elementos encontrados nos 

mapas mentais realizados pelas mulheres que pesquisamos.  

 

Quadro 3 – Elementos encontrados nos mapas mentais 

Nº Nome Elementos 

01 D. Livertina  Casa, plantas e flores. 

02 D. Zenaide Rio, casa, flores, animais, plantações, si mesma e marido. 

03 D. Devoir Casa, animais, lago, peixes, si mesma. 

04 D. Sônia Palavras escritas (casam fazenda, arame, rio) 

05 D. Juliana Flores. 

06 D. Laurinda Sol, nuvens, árvores, rio. 

07 D. Maria Eloá Não fez 

08 D. Diolina Córrego, árvore, monjolo, pilão 

09 D.Guilhermina Casa, arvores, vegetação, água, animais, peixes, fogão a lenha. 

10 D. Sebastiana Casa, árvore, flores, si mesma e seu marido, morros 

11 D. Brasilina Fogão a lenha, lenha, panelas pretas 

12 D. Dirce Casas, trabalho, plantação, árvores, sol, carro, crianças, si própria e o 
marido 

13 D. Núbia Nuvens, sol, casa, cerca, árvores, vegetação, ponte, rio 

14 D. Hilda Não fez 

15 D. Luciana Não fez 

16 D. Aparecida Não fez 

17 D. Lázara Não fez 

18 D. Doriana Não fez 

19 D. Lenamar Si mesma, flores, regador 

20 D. Iolanda Não fez 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Autora: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Inicialmente, analisamos os mapas observando os símbolos 

apresentados. Naturais, antrópicos, relativos ao trabalho, ao Cerrado, a sua 

própria existência. Elementos que pudessem nos dizer algo sobre o desenho. 

Observamos também a frequência com que esses elementos apareciam no 

mapa analisado e na análise geral de todos os mapas.  

É importante que seja destacado que o mapa mental é subjetivo, realizado 

a partir das memórias e percepções de quem o faz e que essa subjetividade 

também se reflete em quem o analisa. Existem variadas possibilidades de 

análise e interpretação do mapa mental, podendo gerar inúmeros relatórios, uma 

vez que cada intérprete parte de seu próprio ponto de vista. 

Nos mapas analisados, observamos a presença de elementos naturais 

físicos, biológicos ou geográficos, como sol, água, solo, animais, vegetação, e 

antrópicos, como a representação da casa, além de sentimentos, como a escrita 

da frase “lar felis” em um dos mapas, a partir de sua própria presença e de seu 

companheiro ou companheira. 

Apesar de alguns mapas nos trazerem grande quantidade de elementos 

para análise, em outros temos pouquíssimos desenhos, ou rabiscos que só 

sabemos analisar porque acompanhamos sua construção e elas foram 

explicando o que era, como também tivemos entrevistadas que se negaram a 

desenhar.  

Tal negativa para nós também constitui elemento de análise, muitas das 

mulheres investigadas sequer frequentaram a escola, tem absoluto pavor de 

lápis, caneta, papel, escrita. Se sentem mal em falar sobre isso, sentem 

vergonha em não terem frequentado a escola, o que traz profunda dificuldade 

em expressar, por meio de um desenho, suas percepções e experiências.  

Encontramos a representação quase dominante de elementos da 

natureza, ora com a presença de si, ora, na maioria, sem a própria presença o 

que consideramos não ser uma auto exclusão, ou falta de sentimento de 

pertencimento, e tão somente dificuldade de realizar o desenho de pessoas. É 

possível que o sentimento de pertencimento ao lugar e ao Cerrado seja 

apreendido pelo fato de que aquele mapa está sendo feito a partir do olhar 

daquela mulher, que não se encontra representada diretamente, mas está ali, 

em uma posição de admiração, de contemplação perante o ambiente e sua 

integração é percebida quando no mapa estão elementos de seu trabalho 
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cotidiano, de sua luta diária. Como muitas falavam no momento do desenho: aqui 

estão MINHAS plantinhas, MINHAS galinhas, MINHA casa, então deduzimos 

que elas também estavam ali.  

No Quadro 4 agrupamos os elementos e somamos seu quantitativo para 

que fosse possível uma análise de quantas vezes o elemento apareceu em 

distintos mapas. É importante salientar que os elementos naturais típicos do 

Cerrado se fazem presentes na maioria dos mapas e também a presença da 

própria residência. 

 

Quadro 4 – Quantitativo dos elementos encontrados nos mapas mentais 

Elementos naturais 

Sol 3 mapas 

Água, Rio, lago, córrego 5 mapas 

Animais, peixes 5 mapas 

Vegetação Natural 3 mapas 

Plantações Artificiais 3 mapas 

Plantas medicinais, flores 5 mapas 

Nuvens 2 mapas 

Árvores 6 mapas 

Elementos antrópicos 

Casa 7 mapas 

Carro 1 mapa 

Ponte  1 mapa 

Elementos de Trabalho 

Curral 1 mapa 

Monjolo, pilão 1 mapa 

Fogão a lenha, lenha 2 mapas 

Panelas  1 mapa 

Elementos Subjetivos 

  

Presença de si própria 7 mapas 

Presença do companheiro/a 3 mapas 

Presença de crianças 1 mapa 

Sentimentos 1 mapa 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Autora: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Observamos ainda nos mapas mentais e agrupamos no Quadro 4 a 

presença de elementos que fizessem referência ao trabalho exercido por elas. 

Enquanto algumas colocaram o fogão a lenha, outras fizeram questão de 

registrar as panelas pretas devido à queima da lenha. Também registramos a 

presença de si mesmas como elemento fundamental para demonstrar o 

sentimento de presença e de pertencimento ao lugar onde elas foram criadas, 

ou residem na atualidade. Em 7 mapas tivemos a auto representação e em 3 o 

companheiro ou companheira estavam presentes, ao seu lado. Em 1 mapa havia 

a representação de uma criança em um carrinho, o que nos dá também a 

percepção de que as futuras gerações estão a caminho. 

 

2.1.5 Organização das informações e análise dos dados 

 

Após cada entrevista, realizamos a transcrição do diálogo e conforme 

íamos transcrevendo, o momento de encontro se repetia e as emoções 

novamente eram sentidas. Nesse momento, elementos das entrevistas saltavam 

à memória e eram anotados para que fossem destacados no momento de 

organização dos dados das entrevistas. Assim, uma a uma iam sendo revividas. 

Após a transcrição, organizamos as informações, separamos em categorias, tais 

como alimentos, chás e remédios, festas e músicas, plantas, flores e raízes, 

orações, cura e partos e passamos para a apresentação dos dados adquiridos, 

não somente com as entrevistas, mas também com o acompanhamento, 

fotografias e narrativas de vida. 

Destacamos tanto os comportamentos que se repetem, quanto aqueles 

que eram únicos. Procuramos compreender a rede/teia de sentidos/significados 

que cada prática assume no contexto em que se realiza e nos aprofundamos nos 

conhecimentos da rotina da vida da mulher. 

A apresentação das entrevistas na tese foi formatada em citação direta e 

recuada, porém, com o destaque em itálico para identificação das mesmas. As 

falas selecionadas foram editadas, apresentando cortes e emendas, sem 

contudo, alterar o teor do assunto trazido, permitindo tão somente, que não 

houvesse a interferência de minhas perguntas, de forma a agilizar a leitura e 

proporcionar compreensão do assunto em sua completude. Optamos pela 

transcrição da maneira mais aproximada dos diálogos. Não consideramos 
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palavras ditas ou conjugações verbais distintas erros e sim peculiaridades. Tais 

formatos foram uma opção desse trabalho com a tentativa de aproximar a leitura 

às emoções sentidas durante as entrevistas e narrativas de vida ouvidas. 

 

2. 2 O Principal Aporte Teórico Utilizado – Perspectivas metodológicas de 

análise 

 

Na primeira fase desta pesquisa, fizemos um levantamento teórico com a 

finalidade de organizar, revisar e conhecer os estudos que abordam Gênero, 

Mulheres, Saberes e Fazeres tradicionais, Território e Domínio morfoclimático 

Cerrado, visando o suporte necessário para a coleta e análise dos dados obtidos 

com a pesquisa de campo. 

A realização desta pesquisa envolve um conjunto de referenciais que se 

articulam com a proposta de compreender o objeto de estudo aqui proposto, por 

meio dos autores e autoras apresentados, em suas maneiras de pensar e 

embasar o contexto e o debate desta pesquisa. 

O Estado de Goiás possui em seu território marcas de um passado de 

explícita concentração fundiária e coronelismo (CAMPOS, 2003). A 

“modernização” agrícola em Goiás teve início na década de 1970 e contribuiu 

para intensificar a concentração fundiária e expropriar o camponês, sendo que 

os que permaneceram, tiveram, em geral, suas condições de vida pioradas. 

 

Tanto histórica como atualmente, a estrutura agrária brasileira 
engendra mecanismos econômicos, sociais e políticos 
causadores da miséria, sendo seu suporte a concentração da 
propriedade da terra. O modelo agrícola do país baseado na 
modernização hegemonizada pelo agronegócio, gera 
desemprego rural ao não absorver a força de trabalho 
disponível, além de intensificar a própria expropriação dos 
pequenos produtores rurais de suas terras (GARCÍA, 2004, p. 
62). 

 

Diante de tal cenário de expropriação e marginalização, iniciam-se de 

forma tímida os movimentos de luta pela terra e pela reforma agrária. Políticas 

governamentais de incentivos à integração e ocupação do Centro Oeste são 

catalisadores desses movimentos (PELÁ; MENDONÇA, 2010). 
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Nos estudos acerca da questão agrária, em geral, pouco destaque e foco 

são concedidos ao estudo do papel das mulheres na luta pela terra e também no 

trabalho dentro da propriedade rural e/ou assentamento. Woortmann (2004, p. 

141) enfatiza que “É preciso também não ignorar as relações de Gênero. O 

universo camponês feminino é tão importante quanto o masculino[...]”. 

Mesquita; Nascimento (2015) ressaltam a importância das mulheres no 

processo de luta pela terra em Goiás e no Brasil, “[...] estando presentes desde 

os primeiros territórios de luta que são os acampamentos” (2015, p. 260). 

 

O processo de luta pela terra, nesse estado (Goiás), iniciou-se 
em 1986 no município de Goiás, com a territorialização 
camponesa, a partir da formação do assentamento Mosquito, 
com 43 famílias e com o assentamento Acaba Vida, no município 
de Niquelândia, com 72 famílias (SOUZA, 2012, p. 83). 

 

Segundo García (2004), a produção internacional de estudos e pesquisas 

acerca de Gênero na Geografia teve início nos anos 1980 e, desde então, 

experimentou franca e vigorosa expansão no mundo todo. Em 1986, foi 

publicado na Inglaterra no Journal of Rural Studies, um trabalho com ênfase no 

Gênero como categoria de análise. 

Duas instituições abriram caminho para a introdução do Gênero como 

categoria de análise da Geografia e são suporte para sua expansão e 

amadurecimento teórico metodológico, são elas: o Coletivo de Geógrafas 

Women and Geography Study Group (WGSG, 1984) do Instituto Britânico de 

Geografia (IBG), que consagra em nível mundial como referência da Geografia 

do Gênero e a revista anglo americana Antipode, a Journal of Radical 

Geography, que lançou o dossiê “Mulher e meio ambiente”, que travava o início 

do debate teórico da Geografia de Gênero (GARCÍA, 2004). 

No Brasil são considerados pioneiros no tema por referência o Movimento 

das Mulheres Camponesas (MMC) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) para os estudos da mulher camponesa e da importância do 

seu trabalho. Utilizamos ainda, como referência aos estudos de Gênero, os 

trabalhos do Núcleo de Estudos da Mulher e Relações Sociais de Gênero da 

Universidade de São Paulo – NEMGE/USP; do Núcleo de Estudos em Reforma 

Agrária da Universidade Estadual de São Paulo – NERA/UNESP; e do Instituto 

de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás - IESA/UFG. Em 
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Goiás, existe a Organização das Mulheres Trabalhadoras Rurais e a Secretaria 

da Mulher Trabalhadora Rural, que busca o reconhecimento do seu trabalho e 

da luta das Mulheres do campo. 

É inegável que “O Gênero condiciona a maneira como as pessoas 

experimentam o mundo, como interagem com os outros e quais oportunidades 

ou privilégios são negados” (GARCÍA, 2004, p. 35). Estudos desta natureza 

permitem compreender a estruturação das formações socioespaciais, as 

relações sociais e o papel de cada sujeito e sujeita. Daí, um dos elementos 

carentes de exploração é a maneira como as relações de Gênero ocorrem no 

trato diário e nas expressões dos saberes fazeres das mulheres que vivem em 

terras do Cerrado, bem como compreender como práticas e saberes tradicionais 

ainda resistem.  

 

[...] em linhas gerais, Gênero é uma categoria usada para pensar 
as relações sociais que envolvem homens e mulheres, relações 
historicamente determinadas e expressas pelos diferentes 
discursos sociais sobre diferenças sexuais (GROSSI, 2004, p. 
5). 

 

Esse estudo apoia-se nos conceitos de Louro (1997), que afirma que, 

Gênero surgiu não somente como uma ferramenta analítica, mas também como 

uma ferramenta política.  

Woortmann (2011, p. 30) por sua vez, assevera que: 

 

Com frequência, o modelo de produção orgânica, como modelo 
antigo ‘renovado’ e cientificamente validado, é introduzido e 
experimentado pela mulher nos seus espaços, como ‘ajuste 
moderno’ à práticas etno-ecológicas antigas preservadas. 

 

O trabalho feminino doméstico e no campo, muitas vezes, não é 

reconhecido como uma atividade que gera valor e riqueza. Ele não aparece e 

nem é valorizado como o dos homens, apesar de ser fundamental para a 

reprodução da família e, contraditoriamente, até do próprio capital. Em sua 

grande maioria, não são elas que vão à cidade negociar a produção ou aos 

bancos definir linhas de créditos, porém, além do trabalho doméstico, sua 

participação no plantio e na colheita é sempre bastante efetiva, além dos 

cuidados com as hortas, pomares, pequenos animais, como porcos e galinhas, 
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o plantio de ervas medicinais, o extrativismo e o artesanato que geram renda 

extra, cuidados e subsistência (SALES, 2007). 

A não valorização e a não remuneração do trabalho feminino é ideológica 

e proposital, de forma a manter a soberania do trabalho masculino e o status 

quo, a exploração e a reprodução do modo de produção capitalista numa 

sociedade patriarcal e capitalista como a brasileira. 

Fernandes (2006) demonstra a dicotomia entre o campesinato e o 

agronegócio (agricultura capitalista) trazendo a dualidade entre a produção de 

mercadorias e o autoconsumo. O autor destaca as diferenças na paisagem e nas 

formas de organização de seus territórios. “A paisagem do território do 

agronegócio é homogênea enquanto a paisagem do território do camponês e 

heterogênea” (FERNANDES, 2006, p. 29). 

Este trabalho está referenciado nos estudos sobre a luta pela terra de 

García (2004), e em Valenciano (2001), que segundo a autora, [...] “as categorias 

homem e mulher são socialmente construídas” (p. 108) e [...] “as relações de 

Gênero são um elemento constitutivo na estruturação do espaço, estando 

intimamente conectada com a de raça e classe” (VALENCIANO, 2001, p. 109). 

A ampliação gradativa e significativa da cidadania feminina no campo 

desencadeou-se principalmente a partir da promulgação da Constituição de 

1988, quando no artigo 226, §5°, foi reconhecida a igualdade entre homens e 

mulheres na família e, no artigo 189, parágrafo único, estabelecida a igualdade 

de direitos entre homens e mulheres na obtenção de título de domínio ou de 

concessão de uso de terras para fins de reforma agrária (SALES, 2007). 

Em relação aos estudos de campesinato e Gênero, temos aporte nos 

trabalhos de Ellen Woortmann (2004; 2011; 2016) e Joan Scott (1995), uma das 

pioneiras nos estudos de Gênero e Identidade de Gênero. As contribuições do 

feminismo e seus impactos deixados na sociedade por Simone Beauvoir (1970; 

1967), pioneira no movimento feminista foram consideradas. 

Clifford Geertz (1997) em sua obra intitulada “O Saber Local” demonstra 

a dinâmica de construção do saber a partir do lugar e das características da 

produção do modo de vida. Em sua obra denominada “A Interpretação das 

Culturas” (1989), ele consubstancia o que é cultura e seu papel na vida social, 

indicando como deve ser estudada partindo do próprio conceito cultural em suas 

relações com o comportamento individual e em grupo. 
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Chaveiro (2008), Chaveiro e Barreira (2010), Chaveiro e Castilho (2007) 

e Mendonça (2004; 2010; 2017), Mendonça e Thomaz Junior (2005, 2011); Pelá 

e Mendonça (2010); Pelá e Castilho (2009) tratam o Cerrado e suas distintas 

concepções e ainda a existência e (re)existência dos Povos Cerradeiros e 

embasam esta pesquisa. Mazzetto Silva (2006; 2012) subsidiou nossas 

reflexões em relação ao território Cerrado. Nesta pesquisa, pensamos em 

Cerrado pelo prisma de “Bioma-Território de Chaveiro e Barreira (2010). Para 

eles, “Esse prisma intenta envolver numa única perspectiva as dimensões físico 

e territoriais, as socioeconômicas, as culturais e simbólicas” (2010, p. 30). 

Ancoramos este trabalho nas dimensões cultural e simbólica. 

Os autores que nos serviram de inspiração para gestar essa pesquisa 

foram Michel Odent (2003) em sua obra “O Camponês e a Parteira” e Antônio 

Cândido (2001), com seu livro “Os parceiros do Rio Bonito”, retratando os 

caipiras e as peculiaridades de seu modo de vida, relatos de grande importância 

na construção do pensamento que integra esse trabalho, além da peculiaridade 

com que “O Pranto dos Inhambus” foi escrito por Sebastião Arantes (1975). 

A riqueza desta pesquisa está no estudo dos saberes e fazeres 

especificamente desempenhados por Mulheres Cerradeiras à luz de sua 

resistência ao sistema econômico capitalista. 

 

2.2.1 Entre o Gênero e a Geografia 

 

Categorizar Gênero na Geografia se faz impreterível na medida em que 

possibilita trazer para o debate acadêmico aqueles e aquelas que, no processo 

histórico da sociedade tradicional e conservadora foram menosprezados, 

relegados, ocultados, esquecidos, rejeitados, ignorados.... É urgente que esse 

debate seja realizado, haja vista o crescente processo de empoderamento 

feminino e os seus desdobramentos no contexto mais estrito. 

A Geografia de Gênero se apresenta mais enraizada no feminismo, isto 

é, na perspectiva de Gênero, tratando de papéis construídos e aprendidos 

socialmente. Assim, se constitui hoje, em importante linha de estudo na 

Geografia. 

É necessário que a ciência seja entendida como uma construção social 

que se firma em determinado tempo, espaço e sociedade. Enquanto a ciência 
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incorpora o debate sobre Gênero, possibilidades de esclarecimento e respeito 

às diferenças entre homens e mulheres são vislumbradas, bem como as 

maneiras distintas com que ambos constroem o conhecimento e o espaço. 

Nesse sentido, inserir a categoria Gênero na Geografia aponta o foco para 

diferenças outrora naturalizadas e solidificadas. O acolhimento da categoria 

Gênero permite a abertura de novos olhares e caminhos de compreensão dos 

sujeitos, assim como a visibilidade daquelas que por muitos anos tiveram seus 

discursos calados e desprezados. “A invisibilidade feminina do discurso 

geográfico deve ser questionada, através da promoção de um debate sobre a 

construção da Geografia” (SILVA, 2010, p. 24). 

A Geografia pode ser considerada a disciplina em que há a confluência e 

diálogo com muitas outras que permite, por meio de uma metodologia própria, a 

compreensão integrada da realidade social. É nessa perspectiva que a questão 

do Gênero se enquadra na investigação geográfica (ANDRÉ, 1990). 

O estudo de gênero, espaço e as relações socioeconômicas que ocorrem, 

sejam nas ruas ou nos quintais, permite à Geografia revelar, compreender e 

sistematizar o debate sobre as diferenças e complexidades das relações sociais 

entre homens e mulheres. A categoria de análise Gênero se revela primordial no 

objetivo de procurar escutar vozes caladas pelo patriarcado capitalista tradicional 

e compreender as relações sociais em sua dimensão espacial e econômica. 

 

Um dos temas que se tem salientado nos estudos sobre Gênero 
em Geografia incide na organização patriarcal da sociedade, 
sistema que privilegia os homens e subordina as mulheres 
(ANDRÉ, 1990). 

 

Sobre a contribuição da Geografia de Gênero na construção da realidade 

sócio espacial brasileira, tem-se algumas questões: 

 
Há uma postura desconstrucionista da falsa neutralidade da 
ciência produzida pelos pressupostos eurocêntricos? Em que 
medida os debates epistemológicos e metodológicos da 
Geografia tem incorporado uma perspectiva não sexista? Qual é 
o espaço de discussão interna das epistemologias feministas no 
discurso geográfico brasileiro atual? Qual é o reconhecimento 
intelectual das geógrafas no cenário da produção do 
conhecimento geográfico? (SILVA, 2010, p. 24). 
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A resposta para tais questionamentos não pode ser dada de forma 

simplista e imediata, mas sim com a construção de estudos que privilegiem a 

visibilidade da mulher, destacando seu papel como agente e sujeita de sua 

própria história. Mulheres estas reiteradamente submetidas à jornadas duplas e 

triplas de trabalho e, mesmo assim, capazes da produção (injustamente retirada 

delas pelo patriarcado capitalista) e reprodução (injustamente destinado 

somente a elas pelo mesmo patriarcado capitalista) dos meios de vida e 

subsistência. 

Se calar diante da necessidade de falar sobre mulheres, fechar os olhos 

no momento em que as injustiças saltam a eles, segundo Silva, (2010, p. 25) nos 

faz lembrar Foucault, ao afirmar que é necessário prestar atenção às ausências 

e aos silêncios, porque eles protegem a força e o poder do discurso hegemônico. 

Spitalere (2014) avaliou como são apresentados trabalhos produzidos no 

âmbito da Geografia em relação espaço e Gênero, por meio da produção 

científica dos diferentes grupos de estudos e pesquisa. Em pesquisa no site do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ela 

procurou por palavras chave, tais como Geografia e Gênero, mulher, 

feminilidades, sexualidades, Gênero. Assim, a partir dos dados encontrados, 

Spitalere (2014) definiu que são as geógrafas as principais responsáveis em dar 

visibilidade às discussões de Gênero na Geografia brasileira. Além disso, ela 

observou que a maioria dos estudos geográficos que trazem em sua análise a 

categoria Gênero, utiliza o sujeito mulher na maioria de suas abordagens. Para 

efeito de esclarecimento, há que se elucidar que foi englobado nos estudos de 

Gênero, não somente homem e mulher, mas também a questão da 

homossexualidade, travestilidades e transexualidades e, que essas também 

foram palavras chave encontradas nas buscas pelas produções científicas da 

Geografia na área.  

Prosseguindo, Spitalere (2014) quis saber o que pensam as renomadas 

geógrafas brasileiras que mais publicaram sobre Geografia e Gênero no Brasil e 

enviou a elas um questionário. No capítulo de sua tese intitulado “As vozes 

feministas da Geografia brasileira”, cinco geógrafas contribuíram com seu 

trabalho, respondendo ao questionário encaminhado por e-mail. Enumerei 

alguns trechos das respostas das geógrafas que me chamou atenção: 

 



60 
 

A opção pela carreira é sobrecarregada com a imposição do 
papel de maternidade para a mãe, assim como as tarefas 
domésticas” (Profa. Dra. Susana Maria Veleda da Silva – 
UFRG). 
Apesar de se tratar de profissionais em extratos sociais elevados 
com condições de contratar uma pessoa para desempenhar as 
responsabilidades domésticas, na maioria dos casos, o tempo 
em se preocupar e cuidar da casa e da família ainda é realizado 
pelas mulheres, sendo assim os homens apresentam vantagens 
em relação ao tempo disponível que possuem para a produção 
científica” (Profa. Dra. Joseli Maria Silva – UEPG). 
Dentro ou fora das academias a falta de visibilidade às mulheres 
é implícita, não há uma atenção a igualdade de Gênero, sendo 
apenas parte do discurso, sem práxis” (Profa. Dra. Rosa Ester 
Rossini – USP). 
O machismo é velado, “aparecendo” na forma da 
desqualificação da temática de estudo” (Profa. Dra. Susana 
Maria Veleda da Silva - UFRG) (SPITALERI, 2014, p. 144). 

 

A Profa. Rosa Ester Rossini mencionou ainda discursos excludentes de 

cientistas como: “Quem trabalha com Gênero não trabalha com Geografia!” 

(SPITALERI, 2014, p. 144). 

Embora bastante confundidos, os estudos de Gênero e mulheres são 

distintos. O primeiro é mais abrangente e vai desde as feminilidades às 

masculinidades, não estando restrito ao caráter meramente biológico e 

buscando compreender cada opção sexual, incorporando à Ciência aqueles que 

não se encaixam nas tradicionalidades socialmente estabelecidas. Esse trabalho 

optou por uma abordagem que incorpora o Gênero à regionalidade, utilizando 

um recorte social e espacial de determinado grupo de pesquisa, que são as 

Mulheres Cerradeiras. 

Se é verdade que a participação social das mulheres aumentou na 

economia formal, na política, na cultura e noutras instâncias da sociedade, é 

também verdade que elas continuam a se ocupar do trabalho doméstico, a 

assistência familiar e a educação das crianças. Público e privado, produção e 

reprodução, trabalho e lazer, trabalho formal e informal são conceitos 

indissociáveis quando a problemática do Gênero está presente na análise 

geográfica (ANDRÉ, 1990, p. 337). 

A mulher enquanto “sujeita” social deve ser incluída nos estudos da 

Geografia que não pode se furtar a essa responsabilidade, uma vez que é 

produtora e disseminadora de conhecimento científico e que a abordagem 

feminina, tão urgente, apresenta caráter social, cultural, econômico e político. 
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Estudar a Geografia permeada pela perspectiva do Gênero e da compreensão 

do espaço em suas condicionantes sociais, econômicas, políticas e culturais é, 

de tal valor que revela a desigualdade existente entre homens e mulheres, com 

potencial para estimular o empoderamento feminino e as mudanças na estrutura 

social, historicamente conservadora e desigual. 

Assim, a partir dos movimentos feministas que lutaram pelo fim da 

opressão masculina e da invisibilidade feminina, o espaço geográfico foi se 

transformando. 

Entende-se que a Geografia Cultural aborda a vertente dos estudos de 

Gênero, pois existe, nessa união entre categorias, grande interesse pela 

construção de sentidos, significados e culturas diferenciadas pelo espaço vivido.  

Trazer o estudo de Gênero para junto do Cerrado é desafiador, pois 

sabíamos, antes de iniciarmos nossa pesquisa de campo, das diferenças e 

variedades de saberes/fazeres, práticas cotidianas e hábitos que 

encontraríamos e da íntima relação desses com elementos naturais e culturais 

do Cerrado. A interação das mulheres com os elementos do Cerrado resultou na 

construção de determinados saberes/fazeres específicos das mulheres que ali 

vivem/viveram, sendo capaz de construir um espaço que, somente o olhar atento 

ao cotidiano em suas matrizes poderia ser capaz de captar. Nesse trabalho 

demonstramos um pouco do que esse olhar conseguiu absorver e teorizar, 

esperando contribuir para que as discussões de Gênero, entremeada ao espaço 

se ampliem e se fortaleçam na Geografia. 

 

2.2.2 Antropologia e Etnografia: observando saberes e fazeres  

 

O objetivo principal do estudo etnográfico é captar na essência do objeto 

estudado seus sentidos, significados, valores, crenças e hábitos percebidos no 

contexto das práticas cotidianas. Ao analisar as mulheres em suas rotinas 

diárias, em seus lares, no campo ou no trabalho fazemos uso da Etnografia para 

captarmos o mais profundamente possível cada mulher em seus variados 

saberes/fazeres.  

A prática etnográfica é mais que selecionar informantes, estabelecer 

relações, mapear campos. Fazer etnografia é como tentar ler para construir uma 
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leitura de algo estranho, apreendendo para depois apresentá-lo (ALMEIDA, 

2002). 

Assim, nos aproximamos ao máximo sem intervir nas atividades 

cotidianas desempenhadas por cada mulher, buscando ainda conhecer e 

compreender seus hábitos, presenciar e vivenciar suas emoções e angústia, 

seus conflitos, suas insatisfações e seus desejos, sem intervir em suas tarefas. 

Ao acompanhar cada mulher, buscamos conhecer suas atividades de produção 

e reprodução e, ao ouvir suas narrativas de vida, procuramos resgatar do 

passado suas memórias boas e ruins, os caminhos pelos quais percorreram, 

cada ser que ali se apresentava e se constituiu mulher no presente. Com 

inúmeras memórias do passado, grandes esperanças para o futuro, o presente 

nos foi dado no momento em que pudemos nos aprofundar nas essências que 

constituiu cada mulher, com seus saberes e fazeres, com seus conhecimentos 

tradicionais, com o Cerrado como pano de fundo para essa constituição de 

mulher. 

Esse trabalho foi inspirado em Geertz (1997; 1989), que nos permitiu o 

devido aprofundamento no objeto proposto. Assim, acompanhamos cada 

investigada a fim de conhecermos suas rotinas, entender como elas 

desenvolviam o saber específico que orientava sua rotina de vida, suas soluções 

às dificuldades, além de inúmeros outros saberes e fazeres, que nos surpreendia 

em cada nova mulher estudada.  

Deve-se ressaltar que a perspectiva metodológica etnográfica, bem como 

o aporte antropológico, do qual esta é o método por excelência, é de fundo 

fenomenológico e foi consolidada a partir dos princípios epistemológicos da 

fenomenologia. 

 

Para o fenomenólogo, não interessa a análise desta ou daquela 
norma moral, porém, compreender por que esta ou aquela 
norma são normas morais e não, por exemplo, normas jurídicas 
ou regras de comportamento. Da mesma forma, o fenomenólogo 
não se interessará (ou pelo menos, não se interessará 
principalmente) em examinar os ritos e os hinos desta ou 
daquela religião; ao contrário, ele se interessará por 
compreender o que é a religiosidade, ou seja, o que transforma 
ritos e hinos tão diferentes em ritos e hinos religiosos (REALE; 
ANTISERI, 1990, p. 554). 
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Observações iniciais nos deram suporte para realizarmos as entrevistas 

com registros de áudio e imagens, ambos com prévia autorização das mulheres 

investigadas. Mas foi nos quintais, nos jardins ou no interior de suas residências, 

que as histórias de vida ganharam espaço e forma e, com lágrimas e sorrisos 

mergulhamos em cada uma daquelas vidas que estávamos acompanhando. Por 

vezes, as desventuras do passado traziam pranto que não podia ser evitado, 

inclusive por mim mesma. Outras vezes, o brilho no olhar ao relatar o passado 

se refletia em meus próprios olhos. E, assim fomos mapeando, de maneira 

profunda, o conhecimento de cada vida que nos era confiada. 

 

O antropólogo, ao chegar a campo, percebe, no entanto, que 
dificilmente poderá executar seu trabalho sem a aplicação de 
algumas técnicas ou procedimentos metodológicos. Assim, 
pede-se ao etnógrafo que conviva o maior tempo possível com 
o grupo estudado, aprenda a sua língua ou suas formas típicas 
de comunicação, registrem seus costumes, hábitos e 
depoimentos através de um diário de campo e, se possível, por 
meios capazes de registrar fatos, independentemente da 
“interpretação pessoal” do pesquisador, como gravadores de 
som, máquinas fotográficas, filmadoras, etc. Mas cabe ao 
antropólogo, em meio a grande e interrupto fluxo de significados, 
por meio de sua sensibilidade, decidir quais sinais, falas, 
eventos, nomes, relações e objetos, deve privilegiar para 
“reconstruir a realidade (SILVA, 2000, p. 58). 

 

A antropologia estuda os conhecimentos tradicionais por diversos 

enfoques. A forte relação entre natureza e cultura, a ecologia cultural proposta 

por Julian Stewart e sua inter-relação entre cultura e meio ambiente trouxe 

contribuições importantes para o estudo dos saberes e fazeres das sociedades 

“primitivas” (DIEGUES, 2000). 

Os primeiros antropólogos visitavam lugares, regiões e culturas exóticas 

e descreviam o que viam a partir de sua própria perspectiva do que estavam 

vendo, de suas certezas, crenças e concepções construídas em sua realidade 

vivida. A ciência evolui e a necessidade de imersão completa no objeto de estudo 

se torna essencial, inclusive buscando descrever e compreender esse objeto a 

partir da própria racionalidade que o constitui.  

Cabe ao antropólogo estudar culturas diferentes das suas e explicá-las 

em suas experiências como se dão costumes e tradições distintas. Conhecer 

mundos diferentes, regidos por concepções diferentes.  
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Woortmann (2004) afirma que é necessário que se compreenda o 

camponês a partir de seus próprios termos e se refere a Geertz (1997), quando 

aponta que devemos fazer a leitura do objeto estudado ‘por sobre seus ombros’, 

ou seja, o pesquisador jamais terá a plenitude de seus conhecimentos e, sim a 

noção de seus saberes e fazeres.  

Reafirmando a necessidade da Geografia dialogar com a Antropologia e 

a Etnoecologia, Mazzeto Silva (2006) afirma que a Geografia traz o trunfo de 

poder articular as dimensões físicas e humanas e trazer a discussão para a 

inexplicável materialidade do espaço/território. O autor ressalta ainda o que 

consideramos fundamental para nosso trabalho e, observamos, bem durante 

nossas investigações, que há “impossibilidade de qualquer imparcialidade” na 

elaboração dos trabalhos”. 

 

Hoje sabemos ou suspeitamos que nossas trajetórias de vida 
pessoais e coletivas (enquanto comunidade científicas) e os 
valores, as crenças e os prejuízos que transportam são a prova 
íntima do nosso conhecimento, sem o qual as nossas 
investigações laboratoriais ou de arquivos, os nossos cálculos 
ou os nossos trabalhos de campo constituíram um emaranhado 
de diligências absurdas sem fio e nem pavio (SANTOS, 2004, p. 
85). 

 

Enquanto convivíamos com cada senhora dessa pesquisa, nosso 

envolvimento foi além de mera observação e transcrição. O fato de ser mulher, 

mãe, filha, esposa, professora, aluna, pesquisadora, são tantos substantivos que 

substantiva (sendo inevitável trocadilho) essa autora de forma a empreender lhe 

razões incontáveis de observar suas pesquisadas em cada olhar, cada gesto. 

De ir além nos questionamentos e saber profundamente os motivos da sua 

relação com o Cerrado, as causas de suas vindas para a cidade e suas dores, 

seus momentos de lágrimas e desabafos, assim como as imediatas mudanças 

de semblante ao descrever alegrias. 

É o que já afirmou Machado: “Caminante no hay caminho, se hace 

caminho al andar” (MORIN, 2003, p. 37). 

Ao longo do processo de desenvolvimento da ciência objetiva, algumas 

correntes estabeleceram oposição ao racionalismo como base para a ciência 

moderna. A filosofia da natureza, romantismo, hermenêutica e fenomenologia 
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identificam-se numa convergência de pontos de vista advinda de uma oposição 

ao modelo racionalista clássico (GOMES, 1996). 

 

A fenomenologia busca o sentido do fenômeno, ou seja, a sua 
essência revelada pelos objetos. Como captar esta essência? 
Retornando as coisas mesmas e escrevendo os modos típicos 
que os objetos se apresentam à consciência, mas para tal, é 
necessário descobrir o seu significado por meio da forma como 
eles são vivenciados (NITSCHE, 2007, p. 35).  

 

Assim, a Geografia retomou algumas características fundamentais do 

humanismo. A incontornável visão antropocêntrica, a subjetividade do saber, 

segundo Gomes (1996), é um dos traços mais marcantes do humanismo. Para 

a Geografia, a espacialidade só se estuda e se define pela subjetividade da 

ciência humanista, uma vez que o espaço é carregado de significações variadas.  

 

A fenomenologia despertou o interesse de geógrafos que 
estudavam os temas culturais, ressaltando a importância de se 
estudar os aspectos do mundo vivido, que por alguns autores 
passa a receber um recorte geográfico de ‘espaço vivido’ 
(NITSCHE, 2007, p. 38). 

 

A redução fenomenológica faz com que o senso comum seja deixado de 

lado, juntamente com outras conceituações científicas e torna a experiência do 

momento, o ato que precede o conhecer verdadeiro (LIMA; KOZEL, 2009). 

 

“[...] fenomenologia é um método [...] os fenomenólogos 
procuram conhecimento através da descrição da experiência. 
[...] a fenomenologia, melhor que o empirismo é a ciência da 
experiência” (ENTRIKIN, 1980, p. 9). 

 

Ao adotar a fenomenologia para analisar o conteúdo desta pesquisa, 

propomo-nos a descrever aquilo que encontramos em nossas visitas. Segundo 

Nitsche (2007) a fenomenologia não segue um padrão. A autora observa que 

não é possível um padrão capaz de encontrar os mesmos resultados. Para ela, 

“não é preciso ser universal para ter significado” (NITSCHE, 2007, p. 39). 

Ao estudarmos os saberes e fazeres das Mulheres Cerradeiras, a 

perspectiva fenomenológica nos permite, como Nitsche bem observa, explorar 

situações, valores e práticas com base na visão de mundo dos sujeitos da 
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pesquisa. Para tal, esse trabalho teve, inspirado na postura fenomenológica, a 

tarefa de descrever, compreender e interpretar os saberes e fazeres, os 

conhecimentos tradicionais e a vivência de cada mulher, ligando sua percepção 

e suas relações com o Cerrado.  
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CAPÍTULO 3 

SABERES, FAZERES E MEIO AMBIENTE: O CERRADO INVESTIGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu sou a dureza desses morros, 

Revestidos, enflorados, lascados a machado. 

Lanhados, lacerados. Queimados pelo fogo. 

Pastados, calcinados e renascidos 

Cora Coralina 
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Nos domínios do Cerrado, o pacote tecnológico da Revolução Verde, 

baseado em aumento da produtividade a partir de introdução de insumos 

químicos e mecanização, levou em consideração estritamente a esfera 

econômica, em detrimento do modo de vida da população cerradeira, que se viu 

obrigada a sair de suas propriedades rurais e, de certo modo, abandonar o modo 

de vida que fora construído na relação com os elementos biológicos do domínio 

do Cerrado. Estas terras foram incorporadas pelos agricultores capitalistas, que 

“precisavam” de áreas cada vez maiores para implantar um padrão produtivo 

que se viabiliza somente em grande escala.  

Na dependência de tais pacotes e arranjos tecnológicos, sob a imposição 

das formas de produção em grande escala exigidas pelas agroindústrias 

internacionais, o risco de extinção da cultura Cerradeira é constante. A exposição 

à contaminação de solos e águas, as perdas de solos devido à 

desertificação/arenização, o abuso dos produtos agrotóxicos e da mecanização, 

são fatores que colocam em risco a forma tradicional de trabalho, de produção e 

de vida dos Povos Cerradeiros. 

 

O Cerrado é considerado um dos biomas mais importantes do 
mundo e junto com a Mata Atlântica constitui um dos hotspots 
de biodiversidade do planeta. Sendo o palco de peculiar 
sociodiversidade apresenta um modo particular de vida com 
múltiplas manifestações culturais, fruto de identidades 
construídas ao longo do tempo numa relação semiótica com o 
ecossistema em questão (LIMA; CHAVEIRO, 2010, p. 68). 

 

A modernização e intensificação das técnicas de produção do modelo 

produtivo capitalista nas áreas do Cerrado levaram as famílias a deixarem o meio 

rural e se instalarem nas cidades. Ameaçados pelas grandes propriedades que 

trabalham com altas tecnologias e monoculturas voltadas à exportação, esse 

modelo explora a terra e os homens que nela trabalham. 

 
O padrão de desenvolvimento adotado foi fortemente 
homogeneizador, sob o ponto de vista técnico e cultural, por 
conta da adoção de pacotes tecnológicos que induziram a 
processos produtivos ditos modernos, desconsiderando a 
diversidade ambiental e cultural existente no vasto território 
brasileiro. Também, não houve preocupações referentes à 
minimização dos impactos ambientais ou sociais que foram 
gerados (CLEMENTE, 2015, p. 94). 
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O modelo econômico brasileiro traz, desde os tempos de Brasil–Colônia, 

arraigados em sua base ideológica, a ideia de poder adquirido em função da 

concentração de terras. Assim, tem-se a justificativa para a marginalização de 

parte da sociedade, que perdura até os dias atuais. Uma vez que a mão de obra 

das lavouras era constituída por trabalhadores escravos e, que após a 

“libertação” desses, o que se encontra na atualidade são casos de trabalhadores 

localizados em propriedades rurais em formas de trabalho análogas à 

escravidão, tendo seus documentos apreendidos pelos patrões e o cômputo de 

suas dívidas com alimentação e moradia ultrapassam criminosamente o valor do 

seu salário, sendo obrigado a ficar ali e trabalhar (AGRICOLA, 2012). 

A empresa agromercantil é o traço marcante que domina o processo de 

ocupação do território e de formação da sociedade rural brasileira (FURTADO, 

1975). 

Esse modelo data de mais de 500 anos e conduziu a agricultura brasileira 

às condições de superexploração de mão de obra, acúmulo de terras, 

degradação ambiental, uso intensivo da terra e má distribuição de renda que 

ainda perpetua (FURTADO, 1975). 

 

Sem um tratamento definido desse problema, dificilmente 
desenvolvimento significará um Brasil mais do que uma 
modernização de fachada, à margem da qual permanecerá a 
grande massa da população do país (FURTADO, 1975, p. 121, 
122). 

 

A lógica do “desenvolvimento” baseada estritamente no crescimento 

econômico e no lucro trouxe um cenário de degradação e escassez dos recursos 

naturais, apesar da abundância com que eles ocorrem no Brasil.  

A revolução industrial proporcionou o aumento da produtividade, ou seja, 

elevou-se a produção, partindo de uma maior eficácia da utilização dos recursos 

em uma mesma área, com a finalidade de produção em grande escala, além da 

intensificação da exploração do trabalho. Esse aumento de produtividade parte 

de dois princípios básicos. Um deles é a aceleração do progresso tecnológico e 

o outro é a ampliação do mercado (FURTADO, 1975; MONTIBELLER-FILHO, 

2007, 1999; FOLADORI, 2001).  
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De acordo com Furtado (1975, p. 8), “Nunca é demais lembrar que a 

história do subdesenvolvimento está intimamente ligada à da revolução 

industrial” e, por sua vez, se liga ao consumo excessivo de matéria prima, no 

descarte de resíduos na natureza, além da exploração da mão de obra. 

Montibeller-Filho (2007) afirma que essas preocupações sociais e 

ambientais determinam um marco histórico e que “São, portanto, as 

modificações nas condições da realidade que alteram a forma como ela é 

concebida” (MONTIBELLER-FILHO, 2007, p. 57).  

Para Foladori (2001) tem-se o surgimento da crise ambiental, como 

resposta à superpopulação, ao uso dos recursos naturais como se fossem 

infinitos, à consequente e desenfreada geração de resíduos e à capacidade de 

carga do planeta Terra. Entretanto, o autor afirma que os países desenvolvidos, 

não estão dispostos a reestruturar suas indústrias. 

Clemente (2011) destaca entre as críticas e apontamentos aos vilões do 

desenvolvimento sustentável, o lobby existente entre os capitalistas e as 

indústrias petrolíferas a fim de que se mantenha o modelo fossilista de produção, 

ancorado no uso de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, perpetuando 

a incompatibilidade de se desenvolver de maneira sustentável diante do modo 

de produção capitalista. 

Clemente (2011) aponta ainda para a maneira como o modo de produção 

hegemônico opera criando necessidades de consumo ao cidadão, tendo como 

objetivo o lucro e como consequência a escassez de recursos e aumento da 

poluição ambiental, o que descarta o posicionamento de que a superpopulação 

é a causadora da crise ambiental.  

No entanto, o capital precisa de mão-de-obra e segundo Harvey (2013), 

quanto mais barata e dócil melhor. Uma das alternativas são as mecanizações 

e robotizações da indústria, que gera desemprego ou acordos de produtividade 

baratos e exploratórios.  

Da maneira como tem acontecido, só se globalizou efetivamente os 

resíduos, a mão de obra barata e desqualificada e a exploração da matéria 

prima, enquanto que os lucros retornam devidamente para as localidades sede 

em que estão originadas as empresas transnacionais, se assim quiserem ser 

chamadas. “Como admitem alguns defensores extremados da globalização, a 
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economia mundial está longe de ser genuinamente ‘global’” (HIRST, 1998, p. 

15).  

 
Seguindo, portanto, as opções político ideológicas adotadas 
com o Golpe Militar de 1964, coube à agricultura brasileira 
algumas “tarefas”, como: liberar mão de obra para o setor 
industrial, fornecer produtos alimentícios e matérias primas, 
transferir capital, ampliar a disponibilidade de divisas, demandar 
produtos industrializados e aumentar as exportações. Houve 
assim, a implantação e a disseminação do pacote tecnológico 
da Revolução Verde, visando auferir ganhos de produtividade 
com a utilização crescente de insumos químicos e mecanização 
agrícola (CLEMENTE, 2015, p. 94). 
 

A globalização é seletiva ou discriminatória. Recebem os “benefícios” 

apenas a população rica dos países desenvolvidos e os poucos milionários dos 

países pobres, restando à população de classe baixa, os danos ambientais, as 

catástrofes naturais, a perda dos mínimos recursos que o ambiente 

proporcionara até que fosse devastado pelo capital. 

Assim, o sistema capitalista conduz à busca pelo trabalho excedente e vai 

de encontro com os camponeses, que, expropriados, buscam por um mínimo de 

sustento. Essa corrida por mão de obra barata e em abundância, resulta em uma 

crescente feminização da pobreza e do proletariado, destrói os sistemas 

camponeses, elimina práticas tradicionais e extingue a biodiversidade animal e 

vegetal dos biomas (HARVEY, 2013). 

E nesse contexto, verifica-se a ocorrência da Revolução Verde no Brasil, 

que por sua vez, avançou nas terras do Cerrado, com o aumento da tecnificação 

dos processos produtivos agrícolas e do uso indiscriminado de insumos, 

causando consequentemente a poluição do solo e das águas, intensificando a 

concentração de terras e a migração do camponês e do tradicional povo 

cerradeiro para a periferia das cidades, ou em acampamentos de luta pela terra 

e seus assentamentos. 

 

3.1 Cerrado, Território e Geografia 

 

O conceito de território e suas derivações no sentido da morfologia da 

palavra (territorializar, territorialidades, territorialização) são utilizados em 

diversas ciências.  
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A leitura do Cerrado como território se estrutura pela associação 
do bioma às formas heterogêneas de apropriação e uso deste, 
as quais são resultantes do modelo econômico vigente e 
consequentemente do processo político social que o forjou 

(Silva; Bueno 2015, p. 197). 

 

Segundo Haesbaert (2002) o conceito de território é bastante utilizado na 

Geografia e em outras ciências, especialmente para esta tese, aquelas que 

relacionam populações tradicionais e sua proximidade com o espaço e a 

natureza. Ao pensar em território, imediatamente se imagina espaço, porém, a 

relação entre o espaço e a apropriação social é necessária. Seguindo ainda com 

a perspectiva de elucidar o que compreende por território, Porto Gonçalves 

(2002) afirma que território não é somente um espaço com recursos naturais e 

uma população. O autor afirma que esses elementos constituem o Estado. 

Raffestin (1993) preconiza que o território é concebido a partir de uma 

perspectiva mais econômica e política. Enquanto Haesbaert (2005) utiliza da 

vertente cultural e política e Saquet (2003) propõe que o estudo do território 

utilize dos vieses econômico, político e cultural.  

O poder é fundamental para que se discuta território partindo das 

abordagens destes autores. Segundo Raffestin (1993) o poder está presente em 

toda e qualquer atividade de produção que ocorra e se apoie no espaço e no 

tempo. 

Dialeticamente, as disputas de poder inerentes ao território concebem 

trabalho e apropriação do espaço. Ainda pela perspectiva dialética, as disputas 

de poder intrínsecas ao território são responsáveis pela marginalização dos 

povos tradicionais que, expropriados, levam consigo as práticas tradicionais 

apreendidas que resistem ainda que em condições adversas. 

Para Haesbaert (1997) as disputas de poder são o embate entre classes 

sociais e a relação capital-trabalho. Souza (2001) evidencia que o território é 

delimitado por e a partir de relações de poder, e por meio do viés político e 

cultural, analisa as relações sociais. 

 

O conjunto das múltiplas formas de construção/apropriação 
(concreta e/ou simbólica) do espaço social, em sua interação 
com elementos como o poder (político/disciplinar) os interesses 
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econômicos, as necessidades ecológicas e o desejo/a 
subjetividade (HAESBAERT, 2002, p. 45). 

 

Para Mazzetto Silva (2006), o território é um espaço geográfico apropriado 

e essa apropriação é a territorialização de uma população, que, a partir do 

momento em que se enseja identidades, criam territorialidades. Essa tríade 

território-territorialidade-territorialização é, segundo o autor, dinâmica e mutável, 

materializando-se, em cada momento, uma nova ordem. 

 

A sociedade se territorializa, sendo o território sua condição de 
existência material [...] os homens e mulheres só se apropriam 
daquilo que faz sentido, só se apropriam daquilo a que atribuem 
uma significação e, assim, toda apropriação material é ao 
mesmo tempo simbólica (PORTO GONÇALVES, 2002, p. 11). 

 

Para Augé (2012), os lugares são não lugares, na medida que eles são 

apenas suporte da exploração mercantil. Milton Santos (2002, p. 10) corrobora 

esse posicionamento ao afirmar que: 

 

O território é o chão mais a identidade, a identidade é o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é 
o ajuntamento do trabalho, o lugar das residências, das trocas 
materiais e espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 2002, p. 
10). 

 

Esse sentimento de pertencimento ao território é que reafirma nosso 

posicionamento de que os Povos Cerradeiros foram expropriados de suas terras 

e alijados da plena interação com o Cerrado e seus elementos, a partir do avanço 

das relações capitalistas de produção, principalmente a partir da adoção do 

pacote Revolução Verde nos anos 1970. Contraditoriamente, esses povos 

permanecem resistindo e se reproduzindo, seja no campo ou na cidade, nos 

assentamentos, nos quilombos e nas periferias das cidades. Assim, a intenção 

é investigar, dentro da área especificada, os Povos Cerradeiros, nos âmbitos 

rurais e urbanos. 

 

A leitura das transformações agrárias no espaço do Cerrado 
necessita compreender o movimento do capital, a permanente 
autoexpansão impulsionada pela agudização das contradições 
e as novas formas de controle social sobre o trabalho, com o 
intuito de (des)qualificar a ação política dos trabalhadores e/ou 
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dos sujeitos sociais das áreas cerradeiras. A criação deliberada 
de novos objetos e equipamentos técnicos, que incorporados ao 
Meio, aparecem como objetos geográficos, possibilitou 
mudanças bruscas nas formas de produzir. O impacto sobre as 
atividades tradicionais foi intenso, e os problemas decorrentes 
foram mascarados sob pena de comprometer o avanço do 
capital e de incentivar os movimentos sociais e ambientalistas 
para as causas sociais e ambientais do Cerrado (MENDONÇA, 
2010, p. 193). 

 

Mazzetto Silva (2005) pontua que o Cerrado pode ser chamado de Lugar-

Habitat ou Lugar- Mercadoria. Para o autor, aquele que mora no domínio e utiliza 

de seus elementos e o tem como seu habitat. Enquanto que, servindo ao capital, 

o domínio é utilizado somente como fornecedor de meios para a exploração, este 

então é tido como mercadoria e o homem não possui relação nem 

consequentemente sentimento de pertencimento para com o domínio. Assim, 

para o capital, na figura do homem que explora, o Cerrado é um não lugar. 

Apoiamo-nos nessa constatação para nos referirmos ao Cerrado como território 

das Mulheres Cerradeiras, que dele extraem o necessário para colocarem em 

prática seus saberes e fazeres, produzindo alimentos, remédios, buscando cura, 

lazer e arte. 

O Cerrado Lugar-Habitat teorizado por Mazzetto Silva (2005), bem como 

a noção de pertencimento e de identidade são enfatizados nas correntes que 

priorizam as dimensões simbólicas-cultural. 

 

As monoculturas chegam em Goiás adentrando a região 
sudoeste e, à sombra da lucratividade das grandes 
propriedades, levas de migrantes são expropriadas do campo. 
O Cerrado enquanto bioma retrai, as cidades expandem-se. A 
dominação do interior do sertão do Brasil, a exemplo do que 
ocorreu séculos antes nos Estados Unidos da América, obteve 
do ponto de vista do ideal capitalista, ainda colonizador, um forte 
êxito (LIMA; CHAVEIRO, 2010, p. 69). 

 

Mazzetto Silva (2006) ressalta em sua tese a importância do que ele 

chama de Geografia das territorialidades para identificar, mapear e fazer análise 

crítica acerca do encontro de diferentes formas de apropriação do espaço e das 

implicações decorrentes delas para a sociedade, meio ambiente, economia e 

cultura que eles encerram. 
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A análise do embate territorial entre a forma 
camponesa/tradicional e a forma moderna/empresarial de 
apropriação do espaço e suas repercussões para a 
sustentabilidade dos ecossistemas em questão (MAZZETTO 
SILVA, 2009, p. 01). 

 

Com o advento da Revolução Verde a partir da década de 1970, recordes 

de safras foram sendo batidos nos domínios do Cerrado Goiano, enquanto 

modos de vida, saberes/fazeres e conhecimentos tradicionais de homens e 

mulheres cerradeiros cada vez mais tinham menos espaço para (sobre)viver.  

 

A modernização da agricultura, promovida sem alteração da 
estrutura agrária historicamente concentrada, resultou num 
processo de pauperização e expropriação de produtores 
(arrendatários, posseiros, pequenos proprietários etc.). Embora 
fragilizados economicamente, muitos deles permaneceram no 
espaço rural, desenvolvendo diversas estratégias de (re) 
produção socioeconômica, como a organização em associações 
de pequenos produtores, entre outras formas de cooperação 
(OLIVEIRA, CLEMENTE, 2012, p. 24). 

 

Para Silva (1982) quando se fala em modernização, na verdade analisa-

se somente a substituição das técnicas tradicionais de plantio pelas máquinas e 

implementos mecânicos de grande porte e suplementos químicos de correção 

do solo. Para o autor, a modernização se deu de forma parcial, diferenciada e 

conservadora, não sendo simultânea e nem homogênea, tampouco modificando 

as relações sociais de produção. 

Silva (1982) explica que a modernização vai além dessa substituição de 

técnicas de plantio e afirma que o que ocorreu foi a substituição dos agricultores 

tradicionais pelas empresas rurais capitalistas que apenas produzem 

mercadoria. 

 

O termo modernização tem tido uma utilização muito ampla, 
referindo-se ora às transformações capitalistas na base técnica 
da produção ora à passagem de uma agricultura natural para 
uma que utiliza insumos fabricados industrialmente. Esse 
processo ganha dimensão nacional com a introdução de 
máquinas e elementos químicos na agricultura [...] É a mudança 
na base técnica da produção que transforma a produção 
artesanal do camponês numa agricultura moderna, intensiva, 
mecanizada (LEAL, 2015, p. 41). 
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Segundo Leal (2015, p. 50), a modernização do modelo agrícola privilegia 

os grandes capitais e exclui os pequenos. “São as grandes propriedades que 

mais têm acesso ao crédito rural, às políticas de comercialização. A tecnologia 

moderna é sofisticada, onerosa e não adequada à pequena escala de produção”. 

A “modernização” da agricultura como é proposta ocorreu de forma 

seletiva e parcial. Os povos Cerradeiros não se modernizaram. Eles foram 

“engolidos” pelas grandes propriedades, tornando-se empregados, ou 

encurralados em suas pequenas porções de terra, isolados ou forçados a irem 

para as cidades e ali recrutados pelos agenciadores de trabalhadores rurais 

temporários para irem ao campo trabalhar por salário diário. Ou também se 

assalariando em atividades na cidade. 

O modelo de agricultura capitalista monocultor e exportador é gerador de 

um processo de expropriação que expulsa o camponês de suas terras e, também 

tem sido responsável pela degradação do Cerrado, tornando-o imensos campos 

de soja e cana de açúcar. Essa relação capitalista de produção em busca do 

lucro e crescimento econômico, faz do Cerrado Lugar-Mercadoria, enquanto que 

no Cerrado como Lugar-Habitat ocorrem as resistências dos saberes e a 

afirmação dos povos que ali ainda persistem. 

 

3.2 Cerrado: Terra, Trabalho e Tradição 

  

“Região do pau torto”, “lugar de vegetação feia, solo pobre, povo 
rude”, “região letárgica”, “sertão inóspito”, “espaço opaco e 
vazio”, “floresta de cabeça para baixo”. Ou: “celeiro do Brasil”, 
“caixa d’água do planeta”, “corredor produtivo”: eis duas 
modalidades de representação do Cerrado goiano, uma 
negativa e outra positiva, enunciadas por diferentes atores em 
momentos históricos distintos (CHAVEIRO; BARREIRA, 2010, 
p.15). 

 

A presença do Cerrado na literatura por longo período se deu para sua 

descrição, ao abordar suas árvores baixas de troncos retorcidos e cascas 

grossas, resistentes às queimadas que ocorrem sempre na estação seca, pois a 

região possui clima com duas estações bem definidas, sendo uma delas 

chuvosa. Porém, a partir de meados do século passado, cientistas começaram 

a dar alardes para a extinção do bioma, que apesar da incontável biodiversidade 

ainda era tido como “patinho feio” dos biomas (CHAVEIRO; CASTILHO, 2007). 
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Ora, a mesma intenção que promulgou o silêncio da Geografia 
sobre o Cerrado pode evidenciá-lo na farta corrente de 
informação própria desse tempo. Vê-se que o silêncio devia-se 
ao julgamento de que o Cerrado não oferecia condições físico-
biológicas que fossem capazes de alimentar a sanha da 
economia capitalista no Brasil; agora a destruição das espécies 
e de outros componentes segue também o mesmo critério 
economicista, uma vez que angariou-se maneiras de fazê-lo 
gerar renda e lucro (CHAVEIRO; SILVA; LIMA, 2011, p.1). 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2004), o 

bioma Cerrado possui uma área de aproximadamente 2.036.448 km², sendo em 

extensão o segundo maior bioma do Brasil, com quase 24% da superfície total 

do território nacional, ficando atrás da Floresta Amazônica que ocupa 49,29% do 

país. Abrange 1.389 municípios, ocupando praticamente todo o Planalto Central 

brasileiro, envolvendo a totalidade do Distrito Federal. Ocupa 95% do estado de 

Goiás, 65% de Maranhão, 61% de Mato Grosso do Sul, 57% de Minas Gerais, 

91% do Tocantins, além de proporções menores de outros estados, como 40% 

do estado do Mato Grosso, 37% do Piauí, 33% de São Paulo, 27% da Bahia e 

2% do Paraná. O estado do Tocantins tem um dos maiores percentuais de 

remanescentes do Cerrado. 

 

O Cerrado definitivamente inserido na economia global assanha 
os ‘homens de negócio’, mobiliza as instituições que desejam 
usurpá-lo do que ainda resta, especialmente das classes de sua 
vegetação (CHAVEIRO; CASTILHO, 2007, p. 2). 

 

Ab’Saber (2003) classificou e reconheceu seis grandes domínios 

morfoclimáticos e fitogeográficos no Brasil, além das faixas de transição entre 

eles. Para tal classificação, Ab’Saber (2003) atribuiu aos domínios as 

características pedológicas, hidrológicas, ecológicos e fitogeográficos. Trazendo 

para sua classificação a necessidade de compreender as interrelações entre os 

elementos morfoclimáticos e as atividades humanas, em seus aspectos 

históricos, culturais e econômicos, que transformam o domínio, construindo, 

desmatando, substituindo vegetação nativa por gramíneas exóticas. 

É nesse cenário de representatividade e necessidade de preservação e 

conservação que é concebida essa pesquisa, priorizando os valores reais desse 
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domínio, avaliando sua riqueza, não somente animal e vegetal, como também 

humana e cultural. 

Fronteiriço com domínios de igual riqueza, o Cerrado, em sua área 

original, limita-se ao norte co m a Floresta Amazônica, a leste e nordeste com a 

Caatinga e a leste e sudeste com a Mata Atlântica (AB’SABER, 1971), o que 

proporciona áreas de transição com características próprias, valiosas e ao 

mesmo tempo carentes de medidas protetivas. 

Com uma dinâmica de crescimento voltada para o desmate de áreas de 

Cerrado, a ideia de que o crescimento econômico só se daria mediante o 

desmatamento do Cerrado para o atendimento da demanda agrícola era palavra 

de ordem e os Governos Militares na época incentivavam essa dinâmica 

(ARRAIS, 2004). 

 

O que hoje constitui o Cerrado foi o ontem do sertanejo, que 
criava extensivamente o gado, cultivava o arroz, o feijão, o milho, 
a mandioca, a abóbora d’água para a subsistência diária; que se 
banhava no “corgo” após a “lida na roça”; os vários ambientes 
da casa de pau-a-pique, da reza, da festa e da “comilança” que 
acontecia no decorrer dos mutirões para “bater pasto”. Nesta 
perspectiva, o Cerrado foi sendo composto, decomposto e 
recomposto, permitindo e resistindo às estratégias de 
reprodução do capital (INOCENCIO, 2010, p. 46). 

 

Arrais (2004) compara o Cerrado aos belts americanos ao se referir às 

imensas formas geométricas homogêneas de monocultura de soja, em que se 

transformou o Cerrado de galhos retorcidos do início do texto. Segundo o autor, 

esse desmatamento que se deu de forma indiscriminada em menos de trinta 

anos, comprometeu de forma irrevogável nascentes de rios importantes para 

todo o país, como o Araguaia, cuja nascente se situa no Parque Nacional das 

Emas, no município de Mineiros, região compreendida por esse estudo. 

Para Martins (1996), a terra não opera como capital e sim o produto de 

seu uso. A terra é um bem natural que não se cria nem se reproduz. Segundo o 

autor, não se produz terra com a terra. Porém, o capital possibilita a apropriação 

das terras. 

É possível verificar, por meio da Fotografia 3, a imensidão de área 

desmatada para o plantio de commodities. Pela imagem feita no município de 

Pontalina, Mesorregião Sul de Goiás, ao redor, observa-se áreas desmatadas 
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para criação de gado e ao fundo, uma água represada, evidentemente próxima 

à nascente do córrego, onde certamente o gado se dessedenta. 

 

Fotografia 3 – Área desmatada de Cerrado para plantio de soja, município de 
Pontalina- GO, 2008 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
 
Nos chapadões os latifúndios homogeneízam a paisagem, 
milho, soja, sorgo, algodão e recentemente a cana-de-açúcar. 
Além de concentrar terras, esta forma de produzir reduz a 
participação de trabalhadores no processo de plantio e colheita 
expulsando muitos do campo (SANTOS; MENDONÇA, 2009, 
p.5).  

 

“A destruição do bioma-território, pela sua transformação numa arena 

capitalista mediado pela renda fundiária, destrói, igualmente, a cultura do povo 

e as suas condições de liberdade” (CHAVEIRO; SILVA; LIMA, 2011). 

Segundo Strassburg et al. (2017), o Cerrado é um Hotspot de 

biodiversidade global e abrange três das maiores bacias hidrográficas da 

América do Sul, para o autor, apesar de sua explícita importância para a 

conservação de espécies e manutenção ecossistêmica, apenas 19,8% do bioma 

permanece inalterado. 
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O processo de expansão do capital (crescimento desordenado, no caso) 

adotado em Goiás e viabilizado por meio das políticas públicas 

desenvolvimentistas (meramente econômicas) buscaram o aumento da 

produtividade utilizando de tecnologias mecânicas e correções químicas do solo, 

alterações genéticas em sementes e uso de avanços computacionais. Esse 

crescimento trouxe uma nova configuração do uso do solo para o estado de 

Goiás, com impactos positivos para os agricultores capitalistas e negativos para 

o meio ambiente e a sociedade, que viram o desmatamento e a degradação 

crescendo na medida em que os camponeses foram empurrados para as 

cidades e os que permaneceram tiveram, via de regra, suas condições de vida 

pioradas. 

Segundo uma pesquisa coordenada pelo IIS, - Instituto Internacional para 

Sustentabilidade, o Cerrado pode protagonizar a maior extinção de plantas já 

registrada e ainda prevê um cenário sombrio para o domínio, caso a situação 

não seja revertida. Para os pesquisadores, Goiás é a chave para evitar a 

extinção do Cerrado (LIMA, 2017). 

O Mapa 1 demonstra a área original do Cerrado no território brasileiro e é 

possível perceber que originalmente o domínio recobria grande parte do país. 

No mesmo mapa tem-se o cenário de desmatamento e a consequente perda de 

biodiversidade, resultado da economia baseada estritamente na exploração 

máxima dos elementos naturais sem uma postura de preservação e manutenção 

dos recursos. 

Berço das nascentes das mais importantes bacias hidrográficas no Brasil 

e do sul da América, é possível ver no Mapa 1 o cenário de devastação que se 

encontra o domínio.  
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Mapa 1 - Desmatamento do Cerrado no Estado de Goiás, 2000 - 2018 
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Para tornar os solos do Cerrado produtivos e aptos para a demanda da 

agricultura capitalista, foram realizadas correções com insumos, como a 

calagem para corrigir a acidez do solos e fertilizantes químicos para impulsionar 

a produtividade. O clima que alterna uma grande estação seca, foi contornado 

com grandes pivôs de irrigação. Os chapadões foram ocupados com grandes 

máquinas e a tecnologia por satélite logo foi aplicada na produção de 

commodities. E, assim, propício ao plantio de monoculturas, muitos se orgulham 

dos recordes de produção, embora seja um domínio quase totalmente 

desmatado e em vias de extinção. 

Martins (1975) enfatiza que é preciso compreender o sentido da inserção 

do meio rural na economia e na sociedade brasileira e essa compreensão passa 

pelo entendimento da dependência do rural em relação ao urbano, que se 

moderniza e neste se integra apenas na medida em que consome produtos e 

estilos de vida da sociedade urbana. 

“A degradação do solo e dos ecossistemas nativos e a dispersão de 

espécies exóticas são as maiores e mais amplas ameaças à biodiversidade”. 

(KLINK; MACHADO, 2005, p. 150). A inserção de gramíneas africanas são 

consideradas pelos especialistas os maiores agentes de mudanças no Cerrado. 

Segundo Klink; Machado (2005), essas gramíneas quando secas são altamente 

inflamáveis. Localidades onde a queimada atinge o capim-gordura acabam 

tendo a flora depauperada. São incêndios mais quentes e prolongados com 

chamas altas atingindo o dossel das árvores, profundamente danosos para a 

fauna do solo. 

 

Um dos principais desafios na conservação do Cerrado será 
demonstrar a importância que a biodiversidade desempenha no 
funcionamento dos ecossistemas. O conhecimento sobre a 
biodiversidade e as implicações das alterações no uso da terra 
sobre o funcionamento dos ecossistemas serão fundamentais 
para o debate “desenvolvimento versus conservação” (KLINK; 
MACHADO, 2005, p. 152). 

 

As lavouras recobrem a imensidão de áreas em que quase não são vistos 

mais os agricultores familiares com seus pequenos rebanhos, suas hortas e 

pomares. Pequenos pontos de propriedades são encontrados por perto dessas 

monoculturas, são os Povos Cerradeiros, utilizando de elementos naturais do 
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Cerrado em suas práticas diárias de produção e reprodução, isolados em áreas 

de relevo acidentado, onde é inviável a tecnificação/mecanização da agricultura 

capitalista.  

 
Podemos observar, como resultado direto, o fortalecimento no 
Brasil do denominado “agronegócio”, pautado na produção 
monocultora e que apresenta elevada tecnificação, com alta 
competitividade no mercado internacional. Porém, toda essa 
competitividade ocorre à custa de processos espúrios de 
produção, como a superexploração da mão de obra e a forte 
degradação dos recursos naturais, como os solos e as águas, 
como consequência do emprego destes sistemas produtivos 
agrícolas fortemente predatórios (CLEMENTE, 2015, p. 97). 

 

O Mapa 2 de Cobertura e Uso do Solo no estado de Goiás ilustra a 

situação em que se encontra a cobertura vegetal atual. A atividade econômica 

descaracterizou a vegetação nativa ao desmatar o domínio em quase sua 

totalidade, convertendo a vegetação nativa em pastagens artificiais para as 

práticas de agricultura e pecuária. Espécies animais e vegetais só encontradas 

em algumas localidades do Cerrado foram extintas e outras encontram-se 

ameaçadas de desaparecerem da superfície do planeta. 
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Mapa 2 - Cobertura e Uso da terra em Goiás, 2017 
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Os autores Strassburg et al. (2017) afirmam que a moratória da soja, 

elemento chave que ocorre na prevenção da conversão de terras da Amazônia, 

não se aplica ao Cerrado e, que grande parte do remanescente é propícia para 

o plantio de soja e de cana-de açúcar, o que deve acelerar o ritmo do 

desmatamento. Para os pesquisadores, tais culturas deverão crescer em torno 

de 15 milhões de hectares até 2050. 

Criada em 2006, a moratória da soja é um compromisso assumido pelas 

associações de empresas que compram grãos no Brasil de não investir na 

compra de soja oriundas de áreas de desmatamento da Amazônia Legal. O 

domínio do Cerrado não está protegido por esse acordo, assim como o restante 

dos domínios do país. Portanto, tacitamente há uma concepção de que a 

expansão de monoculturas neste domínio deve ocorrer. 

A Figura 1 demonstra o desmatamento projetado de áreas do domínio de 

Cerrado e áreas remanescentes em um cenário de 2012 a 2050, demonstrando 

o uso do solo para agricultura capitalista voltada para a exportação. Em uma 

representação, nota-se uma projeção para 2050 de uso do solo para agricultura 

exportadora com uma indicação de probabilidade de recuperação de áreas 

florestadas de Cerrado em um cenário de preservação e demonstra um 

comparativo entre as taxas de extinção de espécies registradas mundialmente. 

A Figura 1 ainda apresenta perspectivas e projeções de extinção de espécies 

endêmicas do Cerrado em um cenário previsto para 2050, entre 397 espécies 

de plantas endêmicas do Cerrado com base na perda de habitat provocada pela 

agricultura capitalista até o ano de 2050 e faz a projeção alarmante para 2050, 

que prevê a extinção  de uma espécie endêmica do Cerrado, a Xyris uninervis, 

caso a situação de agricultura capitalista continue a devastar suas áreas de 

aparição, isso em um cenário de preservação qualificado pelos autores como 

“mais verde”, ou seja, uma situação de danos minimamente calculados.  
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Figura 1 - Representação do desmatamento projetado de áreas do Cerrado e 
áreas remanescentes em um cenário de 2012 a 2050 

Fonte: http://www.nature.com/articles/s41559-017-0099#f1 Nature Ecology & Evolution  
Autores: Strassburg et al., 2017, Tradução nossa. 
 
A) Desmatamento projetado (2012-2050) e remanescentes de Cerrado em 2050, com 
base em um cenário de "business-as-usual" (BAU).  
B) Uso do solo em 2050 sob BAU e taxas de estocagem como percentagem da 
capacidade de sustentação sustentável, assumindo a continuação do atual hiato de 
rendimento nas pastagens.  
C) Uso da terra em 2050, em um cenário de Cerrado Verde, com base no estreitamento 
de produtividade em pastagens e restauração de 6,4 Mha.  
D) Comparação das extinções registradas globalmente até a data, a dívida estimada de 
extinção atual entre as plantas endêmicas ameaçadas de Cerrado, dadas o 
desmatamento passado (baseado em z = 0,25) e a dívida de extinção projetada até 
2050 sob BAU. As barras de erro superior e inferior mostram dívidas de extinção 
baseadas em z = 0,35 e 0,15, respectivamente. 
E) Projeção de extinção entre 397 espécies de plantas endêmicas com base na perda 
de habitat de BAU até 2050. 
F) Xyris uninervis, uma espécie endêmica ameaçada de Cerrado, prevê que perderá 
todo o seu alcance global sob o BAU e recuperar ~ 100.000 ha em um cenário de 
Cerrado mais verde. Reproduzido com permissão de Maria das Graças L. Wanderley. 

http://www.nature.com/articles/s41559-017-0099#f1
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Segundo Strassburg et al. (2017), para a agricultura e a pecuária 

capitalistas, juntamente com seus parceiros, existem duas escolhas: serem 

responsáveis pelo colapso da biodiversidade dos ecossistemas do Cerrado ou 

os atores centrais de um futuro sustentável. Para os autores, esse último 

depende do alinhamento das políticas públicas e privadas nesse sentido, sendo 

necessário que se amplie áreas protegidas do Cerrado considerando 

estrategicamente a biodiversidade, a ameaça ao desmatamento e a necessidade 

de preservação de áreas de refúgio.  

Altair Sales Barbosa, por sua vez, não é tão positivo ao afirmar, que é 

pouco provável que o domínio do Cerrado consiga se reconstituir em sua 

plenitude. Para ele: 

 

Todos os ambientes do planeta que constituem a história recente 
do planeta Terra, o Cerrado é o mais antigo, ou seja, enquanto 
a Amazônia tem 3 mil anos, a Mata Atlântica 7 mil anos, as 
Savanas Africanas 20 mil anos, o Cerrado tem no mínimo 45 
milhões de anos. O que que isso significa? Isso traz uma série 
de consequências ao nosso conhecimento. O primeiro deles é 
que o Cerrado, uma vez degradado, como ele já chegou no seu 
ápice evolutivo, ele não se recupera jamais na plenitude de sua 
biodiversidade. Então, por exemplo, quando você fala em 
revitalização do Cerrado isso é praticamente impossível. A 
quebra de dormência de cada uma das espécies do Cerrado se 
dá de forma diferenciada e o polinizador, o elemento polinizador 
dessas plantas também são extremamente especializados. 
Então com o uso indiscriminado de venenos para matarem as 
pragas para as plantas exóticas introduzidas a partir de 1970, 
quer dizer, esses insetos polinizadores foram também dizimados 
e com isso, não há mais a polinização das plantas do Cerrado 
da forma como deveria existir (SERTÃO..., 2016). 

 

Strassburg et al. (2017), por sua vez, acreditam numa capacidade de 

reviravolta desse processo de extinção do Cerrado, partindo de novas 

concepções de uso e exploração, as quais necessitam de um esforço em 

conjunto das partes interessadas, governos, agentes da cadeia de suprimentos 

da agroindústria e financeiros, Organizações Não Governamentais - ONGs e, 

população em geral a fim de evitar um colapso ambiental neste domínio. Esse 

cenário precipitaria extinções catastróficas, fazendo com que evitá-lo seja um 

imperativo, não somente moral, mas também comprovadamente com o fim de 

garantir a sobrevivência humana. 
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Segundo o Ministério do Meio Ambiente - MMA, o Cerrado brasileiro é 

reconhecido como a savana mais rica do mundo, apresentando números 

notáveis. Abrigando uma flora com mais de 12.000 espécies, das quais quase 

40% são endêmicas, 250 espécies de mamíferos, 800 espécies de avifaunas e 

um número desconhecido de peixes endêmicos (BRASIL, 2015). 

Juntamente com esses números, o setor agropecuário, instalado em 

grande parte das terras do Cerrado, detém o título de maior produtor e 

exportador agropecuário do mundo, segundo o próprio MMA (BRASIL, 2015). 

Porém, como o Cerrado é extremamente frágil, do ponto de vista natural, 

toda essa dinâmica, eminentemente contraditória, levou o domínio a um estado 

de alerta de extinção de espécies naturais. De acordo com MMA, são 132 

espécies da flora ameaçadas de extinção e 14 mil km² de área desmatada 

anualmente. Dados recentes do órgão revelam ainda que já foram desmatados 

um total de 975,7 mil km² de área do Cerrado, ou seja, quase a metade da área 

total de sua cobertura vegetal original.  

Segundo Isolete Wichinieski:  

 

Uma das questões principais que se tem pautado hoje, é a 
questão dos impactos que as grandes monoculturas da soja, da 
cana, do algodão, os grandes projetos de infraestrutura e a 
mineração tem impactado em muitas comunidades, e essas 
comunidades, elas têm uma tradição, elas é que são vamos 
dizer assim os verdadeiros guardiões desse patrimônio que é um 
patrimônio riquíssimo para nós brasileiros e para América do Sul 
que são as comunidades tradicionais, os próprios 
assentamentos, os agricultores familiares que defendem esse 
bioma e que não defendem só na fala mas no seu cotidiano na 
sua conservação na sua convivência com esse bioma 
(SERTÃO..., 2016). 

 

Para Strassburg et al. (2017), o conceito de hotspot foi elaborado apoiado 

em critérios como o endemismo e a ameaça a que uma espécie está submetida. 

Uma vez que as espécies endêmicas possuem distribuição sobre a superfície 

terrestre de maneira restrita e, portanto, sendo mais susceptíveis à extinção, se 

comparadas com aquelas que apresentam ampla distribuição espacial. 

Myers et al. (2000) alertam para o fato de que o processo acelerado de 

ocupação e desmatamento do Cerrado o colocou em estado de alerta mundial, 

fazendo com que seja classificado com hotspot da biodiversidade. Ou seja, o 
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Cerrado é uma região com grande ocorrência de espécies endêmicas e com 

indícios de extinção breve e irreparável. 

Estima-se que mais da metade das pastagens localizadas no Cerrado 

brasileiro estão degradadas e que a maior parte do domínio já foi convertida para 

lavouras e pastagens, como ilustra a Fotografia 4.  

 

Fotografia 4 - Vasta extensão de terra desmatada no Cerrado destinada à 
monocultura no município de Mineiros-GO 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Autora: Josie Melissa Acelo Agricola 

 

É possível verificar junto aos dados fornecidos pelo IBGE (2017), 

apresentados na Tabela 1, o uso e ocupação das terras brasileiras, de acordo 

com o último Censo Agropecuário que o país possui grande parte de seu 

território propícia ao cultivo agrícola. Da totalidade da extensão do país, 58,5% 

são áreas consideradas não agriculturáveis, destinadas às estradas, cidades, 

indústrias e a Amazônia Legal, sendo 41,5% com possibilidades atuais de 

agricultura e espaço para expansão da fronteira agrícola. 
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Tabela 1 – Uso e ocupação total das terras - Brasil – 2017 

Uso e ocupações Área em 

hectares 

Área em 

porcentagem 

Brasil (área territorial total) 851.575.909 100 

Área não agriculturável  

(Estradas, cidades, Amazônia Legal) 

501.322.580 58,87 

Área agriculturável em estabelecimentos 

agropecuários 

350.253.329 41,13 

Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
Fonte: IBGE (2017) 
 
 

A agricultura capitalista requer novas terras para a expansão das áreas 

de produção. Ter menos da metade da área do país em terras agricultáveis e 

não sendo utilizadas para tal finalidade dão ao setor a abertura para não 

assumirem para si a devastação sofrida pelo domínio do Cerrado e outros 

domínios brasileiros. 

Em áreas de Cerrado, as lavouras de cana-de-açúcar avançaram sobre 

áreas agrícolas de pastagens já consolidadas e o arrendamento surgiu como 

alternativa para a aquisição de terras, evitando a imobilização de capital. Assim, 

inúmeros camponeses se mudaram para a cidade e tornaram-se empregados 

assalariados. 

Conforme é possível observar na Tabela 2, a pastagem formada 

artificialmente ultrapassa 100 milhões de hectares, enquanto a agricultura 

permanente e temporária (perene, anual e áreas com plantio de flores 

comerciais) somam aproximadamente 63 milhões de hectares. Se as áreas 

projetadas para expansão de cana-de-açúcar forem efetivamente utilizadas, 

teremos abertura de novas áreas para acolher o plantel de gado existente no 

país, que era de 200 milhões de cabeças em 2008 e ultrapassou 220 milhões de 

cabeças em 2016, de acordo com os dados da Produção da Pecuária Municipal 

(IBGE, 2016).  
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Tabela 2 – Uso e ocupação das terras agriculturáveis - Brasil – 2017 

Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
Fonte: IBGE (2017) 

 

Mais uma vez o modelo de desenvolvimento agropecuário conflita com 

novas áreas de ambiente natural (mais derrubadas, mais mudanças climáticas e 

mais áreas com risco de degradação de solo, água, fauna e flora) (OLIVEIRA; 

PIETRAFESA; BARBALHO, 2008). 

A Tabela 3 indica as possibilidades de expansão da cana-de-açúcar pelas 

terras agricultáveis do Cerrado, certamente, essa movimentação de atividade 

econômica implica em abertura de áreas para a pastagem. 

 

 

 

 

 

 

Uso e ocupações Área em 

hectares 

Área em 

porcentagem 

Brasil (área territorial total) 851.575.909 100 

Área agriculturável 350.253.329 41,13 

Lavouras permanentes 7.982.183 0,93 

Lavouras temporárias  55.383.875 6,5 

Cultivo de flores 129.464 0,01 

Pastagens naturais  46.847.430 5,5 

Pastagens plantadas 111.775.274 13,1 

Matas naturais 17.777.636 2,1 

Matas plantadas 8.485.503 1,0 

Matas ou florestas naturais destinadas a 

preservação permanente ou reserva legal 

75.364.658 8,8 

Área não utilizada e inapta 26.507.306 3,1 
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Tabela 3 – Área possível de expansão cana-de-açúcar - Brasil – 2017 

Uso e ocupações Área em 

hectares 

Área em 

porcentagem 

Brasil (área territorial total) 851.575.909 100 

Área agriculturável 350.253.329 41,13 

Área ocupada com cana-de-açúcar  

(Safra 2015/2016) 

8.514.000 0,99 

Área ocupada com cana-de-açúcar 

(Safra 2017/2018) 

9.122.607 1,07 

Área não utilizada 26.507.306 3.1 

Área de pastagens naturais 46.847.430 5.5 

Área possível de expansão cana-de-açúcar 

(área de pastagens naturais + área não 

utilizada e/ou inapta) 

51.359.289 8.1 

Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
Fonte: IBGE (2017) 

 

A concentração de terras no Brasil, expressão máxima de desigualdade 

social, vem aumentando no decorrer dos anos. Em 1985 a concentração de terra 

no Brasil, de acordo com o Índice de Gini, era de 0,857. Em 1995, o índice era 

de 0,856, tendo subido para 0,872 em 2006 (IBGE, 2009). De acordo com a 

metodologia do Índice de Gini, quanto mais próximo de 1, maior a concentração. 

Esses números nos remetem não somente a uma grande concentração de terra 

nas mãos de poucos proprietários, caracterizando grande desigualdade 

econômica e social no campo, mas também desigualdade de investimentos, 

tecnologias e de Gênero. De acordo com o IBGE (2017), os homens possuem 

87,32% de todos os imóveis rurais do Brasil, significando que 94,5% de todas as 

áreas rurais brasileiras, pertencem aos homens.  

O atual modelo brasileiro em que se perpetua a concentração de terras 

com vistas à monocultura, o uso indiscriminado de recursos naturais, 

principalmente água para irrigação e o desmatamento coloca à beira da extinção 

populações tradicionais, que fragilizadas e marginalizadas encontram duas 
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saídas, as periferias urbanas, ou a luta pela terra. Somente a redistribuição de 

terras com políticas públicas voltadas para a ocupação dessas áreas por 

populações camponesas, índios, quilombolas, Povos Cerradeiros seria capaz de 

reverter esse cenário desolador de destruição, não somente do domínio do 

Cerrado, mas de outros considerados importantes para o equilíbrio climático, 

para o regime de chuvas, abastecimento hídrico, enfim, manutenção da vida em 

todo o país.  

A região selecionada possui forte influência da agricultura e pecuária 

capitalistas e seus tentáculos que atingem diretamente o camponês. Arrais 

(2004) afirma que região, sob orientação e influência marxista, passou a ser 

considerada parte de uma totalidade maior e articulada por relações de produção 

capitalistas.  

Arrais (2004) esclarece que a regionalização do território pode ser dada 

seguindo diversos conceitos e compreensões e que há divergências dessas 

regionalizações propostas. Para ele, “[...] quando regionalizamos, estamos, 

também, distribuindo, agregando, especializando os fenômenos naturais, 

sociais, econômicos, culturais, etc.” (2004, p. 35). 

“Quando falamos em região estamos pensando em uma porção do 

território caracterizada por alguns aspectos que lhe atribuem individualidade em 

relação aos demais espaços” (ARRAIS, 2004, p. 30). 

Pertencente à Mesorregião Geográfica Sul Goiano, essa microrregião 

possui uma área total de 56.111,526 km², segundo o IBGE (1990), divididas entre 

os municípios de Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caiapônia, Castelândia, 

Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Maurilândia, Mineiros, Montividiu, 

Palestina de Goiás, Perolândia, Portelândia, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, 

Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra e Serranópolis (IBGE, 1990).  

No Mapa 3 que demonstra a localização da região estudada, é possível 

visualizar a Microrregião Sudoeste de Goiás e os municípios que a integram e 

ter uma noção de sua representatividade no estado de Goiás pelo seu tamanho, 

sua localização, além de suas fronteiras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aparecida_do_Rio_Doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apor%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caiap%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castel%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chapad%C3%A3o_do_C%C3%A9u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doverl%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jata%C3%AD_(Goi%C3%A1s)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mauril%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mineiros_(Goi%C3%A1s)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montividiu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palestina_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perol%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portel%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Verde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Helena_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_do_Araguaia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_da_Barra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%B3polis
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Mapa 3 - Localização da Microrregião Geográfica Sudoeste de Goiás 
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A partir da adesão do novo padrão tecnológico da Revolução Verde, áreas 

de Cerrado foram incorporadas na expansão da fronteira agrícola e culturas de 

alimentos básicos como arroz, feijão, hortaliças, e criação extensiva de gado 

bovino deram lugar ao plantio, inicialmente de soja e, posteriormente dividindo 

espaço e até mesmo ampliando áreas de desmatamento e expansão, a cultura 

da cana de açúcar (ALHO; MARTINS, 1995). 

 

Os municípios goianos com maior produção agrícola de algodão, 
cana de açúcar, milho, soja, por exemplo, estão na região 
Sudoeste Cidades como Santa Helena, Acreúna, Rio Verde, 
Jataí, Chapadão do Céu e Mineiros, estão entre os maiores 
produtores de grãos do Estado, além da forte pecuária bovina 
(ARRAIS, 2004, p. 17). 

 

Na Microrregião Geográfica do Sudoeste de Goiás ocorre o predomínio 

da produção agropecuária e uma das regiões do estado de Goiás com grandes 

índices de produção e produtividade. Essa localidade se destaca pela agricultura 

de grãos, cana-de-açúcar e criação de aves e suínos, em grande quantia, com 

destino às agroindústrias locais. 

 

O resultado, para o Estado e para o grande capital, não poderia 
ter sido melhor: basta observarmos as mudanças na paisagem 
e nas relações de produção dessa, que para o discurso do 
Estado, passou a ser uma região “moderna”, produtiva (ARRAIS, 
2004, p. 16-17). 

 

Incentivos fiscais e monetários atraíram dois tipos de complexos 

agroindustriais que se destacam nos municípios da microrregião. São os projetos 

de produção de alimentos oriundos de proteínas de aves e suínos que 

demandam grande produção de grãos para a alimentação destes e a criação em 

grandes galpões, estimulando a formação do complexo grãos-carne, aliado a 

grandes grupos agroindustriais. Também, recentemente vieram agroindústrias 

de açúcar e etanol, que, por sua vez, demandam grandes extensões de terras 

planas e férteis para o plantio de cana de açúcar. 

 

No contexto de modernização da agricultura houve o 
fortalecimento dos complexos agroindustriais (CAI) e algumas 
propriedades latifundiárias se transformaram em empresas 
rurais de agronegócio. O agronegócio é um sistema que 
compreende a associação entre agricultura, indústria e finanças, 
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e que, patrocinado pelo Estado, visa ampliar a obtenção de lucro 
e renda. Assim, verificou-se a materialização de típicas relações 
capitalistas a partir da produção de mercadorias em substituição 
ao latifúndio atrasado, expressão de “irracionalidade” capitalista 
(não-capitalista) (FABRINI, 2011, p. 109). 

 

Helfand; Rezende (1998) explicam que a produtividade excepcional da 

soja nas regiões de Cerrado se deu, não somente pelas descobertas de novas 

variedades e adaptações da espécie e nos novos manejos dos solos, mas 

também pela possibilidade de utilização de grandes máquinas agrícolas, devido 

às grandes extensões de terras agricultáveis. 

 

A suinocultura e a avicultura caracterizam-se por possuírem 
fortes relações interssetoriais e por uma utilização crescente de 
insumos de origem industrial, sendo exemplos do chamado 
Complexo Agroindustrial – CAI (TALAMINI; KINPARA, 1994, p. 
12). 

 

A produção do CAI grãos-carne não atende unicamente aos interesses 

locais. Os produtos dessa cadeia são processados e exportados estando, o 

estado de Goiás, propenso a ser afetado por quaisquer oscilações econômicas 

que virem a sofrer esses países. A economia local dos municípios da MRSG é 

intimamente ligada às engrenagens da agricultura e pecuária capitalistas, 

havendo vultuosa movimentação de capital em nome de poucos produtores, o 

que traz a ilusória ideia de economia “desenvolvida”, mas que na verdade é frágil, 

concentrada, excludente e dependente dos investidores externos. 

Arrais (2004) enfatiza que a riqueza proporcionada por essa dinâmica é 

“[...] concentrada e seletiva e que a globalização, via integração econômica, 

atinge desigualmente o território goiano” (2004, p. 23). Para o autor, essa 

concentração de riquezas está localizada entre as grandes agroindústrias, o 

mercado financeiro e os grandes grupos ligados ao do mercado soja-carne-cana. 

O pequeno produtor rural, os trabalhadores temporários das periferias, assim 

como os camponeses, apesar de serem muito influenciados pela cadeia do 

agronegócio, não participam dos lucros do setor, que conta com consideráveis 

investimentos públicos. 

O emprego de mão de obra barata, juntamente com a forte mecanização 

possibilita que poucas pessoas façam todo o trabalho, agravando os problemas 

sociais no campo e nas cidades. A incorporação tecnológica em culturas de cana 
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de açúcar, principalmente, que demandam de mão de obra especializada em 

máquinas e implementos, dispensam quantitativo de trabalhadores que se veem 

forçados a migrarem para as cidades acompanhados de suas famílias em busca 

de “uma vida melhor”. Fabrini (2011, p. 110), afirma que “[...] numa compreensão 

crítica e mais adequada à realidade, verifica-se que o agronegócio é responsável 

pela geração da pobreza, miséria, exploração, opressão etc.”.  

 

É a chamada modernização conservadora, que moderniza as 
relações de produção com incrementos técnicos, conservando 
relações de exploração do trabalho, causando prejuízos sociais 
e ambientais. Com isso, em cidades como Rio Verde, Mineiros 
e Jataí, já podemos identificar uma concentração de pessoas 
que não tem direito ao urbano nem ao rural, somente à 
transitoriedade do agrícola (ARRAIS, 2004, p.19). 

 

Processando aves e suínos criados e alimentados pelos grãos plantados 

nas terras do Cerrado, esse sistema produtivo estabelece um ciclo avassalador 

de uso do solo, baseado eminentemente em latifúndios com o uso de alta 

tecnologia, insumos e agentes externos que de sobremaneira elimina o pequeno 

produtor e o camponês das atividades no campo. 

Assim, marginaliza-se o camponês. Destrói todo o modo de vida dessas 

pessoas, distintos e únicos, baseado em elementos do Cerrado, utilizando o 

extrativismo, as crenças populares, a fé e a religião, a preservação de cursos 

d’água e a agricultura sintrópica, ainda que não soubessem que a praticava. 

De acordo com Lima (2010), o sistema produtivo grãos-carne instalado 

em Goiás, diferentemente do modelo empregado no Sul do país, é incompatível 

com a pequena propriedade. E ainda segundo Alho e Martins (1995), a relação 

trabalhadores/área aberta em grandes lavouras tem declínio com o aumento das 

tecnologias de plantio e colheita. A estreita relação existente entre a produção 

de commodities e a cadeia produtiva transformadora destes obteve além de 

investimentos público e privados em pesquisas, desenvolvimento de variedades 

de plantas, insumos e tecnologias, subsídios creditícios e isenções fiscais, o que 

alavancou a produção agrícola da MR Sudoeste de Goiás e proporcionou a 

implementação de unidades agroindustriais em diversos municípios dessa 

região. 
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Tradicionalmente, as áreas do Cerrado eram ocupadas 
primeiramente com a cultura do arroz. Esta cultura melhorava a 
qualidade do solo com a diminuição de sua acidez, preparando 
para receber novas culturas, especialmente a soja (LIMA, 2010, 
p. 11).  

 

Com a expansão das culturas de soja e posteriormente da cana-de-

açúcar, o meio ambiente e a população de áreas de lavouras sofreram os 

impactos e as consequências do mau uso dos recursos naturais, como o 

aumento das queimadas e dos desmatamentos e o uso indiscriminado de 

produtos agrotóxicos. Além disso, foram percebidos a degradação das 

condições de trabalho e os efeitos dessa substituição de lavouras para a 

produção de etanol, em detrimento do cultivo de alimentos. 

 

O Sudoeste Goiano apresenta os maiores indicadores de 
produtividade nos vários segmentos do agronegócio goiano, 
estabelecendo-se no cenário nacional como exemplo dos efeitos 
multiplicadores positivos da integração do setor agrícola com o 
segmento industrial. A percepção do esvaziamento dos 
excedentes pelo não processamento industrial na região 
motivou as iniciativas consideradas pioneiras para a instalação 
de setores industriais que agregassem valores aos produtos 
primários da região (LIMA, 2010, p. 15). 

 

Com o aumento das grandes propriedades e a instalação das industrias 

do complexo grãos-carne, houve um aumento da desigualdade entre os 

assalariados, devido a introdução de mão-de-obra com maiores qualificações, 

como os cargos de gerência e encarregados. 

 

Nesse sentido, podemos dizer que o Cerrado Goiano é um 
território em disputa. Estudar seu processo de ocupação e 
apropriação é se deparar com o tradicional e o moderno, com o 
local e o global, com o valor de uso e o valor de troca. Enfim, é 
perceber que existem divergentes e diversas forças em 
movimento. Que o conceito de produtivo ou improdutivo 
instaurado no seio da sociedade normalmente estão carregados 
de símbolos, signos, significados e significantes e que, por 
conseguinte, não nascem do esmo. E, ao sugerirem, se 
disseminam por toda a sociedade como uma verdade absoluta 
e única (PELÁ; CASTILHO, 2009, p. 1). 

 

A desigualdade social, as formas de exploração da terra e da água, a 

ameaça à fauna, flora e culturas humanas são as marcas deixadas pelo 
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“Agrohidronegócio”, termo utilizado por Mendonça (2017). De um lado, elevados 

índices de Produto Interno Bruto per capta e de outro, desemprego e fome. 

Contrapondo com Índice de Desenvolvimento Humano considerado médio alto, 

falta de saneamento básico, sem tetos, sem terras, sem passado, sem história e 

sem cultura. Tantos índices para indicar “desenvolvimento” e tantas provas de 

que ambiental e socialmente o sistema capitalista é degradante e 

marginalizador.  

 

O território goiano é ao mesmo tempo rico e miserável, 
tradicional e contemporâneo, lento e rápido. Enfim, as 
contradições e desigualdades proporcionadas pelo modo de 
produção vigente estão nítidas em sua paisagem (PELÁ; 
CASTILHO, 2009, p. 1). 

 

E é nesse território dos interesses capitalistas, com conflitos, contradições 

e exploração, que essa pesquisa realiza o estudo dos saberes e fazeres 

tradicionais, das culturas ligadas ao Cerrado e dos fazeres das Mulheres 

Cerradeiras. 
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CAPÍTULO 4 

POVOS CERRADEIROS, MULHERES CERRADEIRAS: CONHECIMENTOS 

TRADICIONAIS CONSTITUÍDOS NO CERRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou espiga e o grão que retornam à terra. 

Minha pena (esferográfica) é a enxada que vai cavando, 

é o arado milenário que sulca. 

Meus versos têm relances de enxada, gume de foice 

e o peso do machado. 

Cheiro de currais e gosto de terra. 

Cora Coralina 

https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/
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Para que se compreenda quem são os Povos Cerradeiros e as Mulheres 

Cerradeiras investigadas nesta pesquisa, é necessário que se conheça os 

povos que se criaram e recriaram nas terras do Cerrado brasileiro, migrando, 

sendo expropriados e também resistindo. São homens e mulheres que a esse 

domínio dedicam sua sobrevivência, história e tradições. Segundo Mendonça; 

Thomaz Junior (2011, p. 25) “constituindo ‘identidades camponesas’ a partir 

do vínculo com a terra para a manutenção da vida”. 

 

Áspera como a cortiça que envolve os troncos retorcidos dos 
arbustos cerradeiros, é a própria historicidade que constituiu os 
povos tradicionais que habitam e se territorializaram sobre o 
bioma de Cerrado. Filhos de um processo violento que se 
originou da subjugação de indígenas, negros e todos aqueles 
que desbravaram os sertões do interior brasileiro com a força 
dos braços, os Povos Cerradeiros herdaram as dores deste 
tempo, mas também a riqueza cultural de seus antepassados 
(SANTOS; MENDONÇA, 2009, p.4). 

 

São trabalhadores que em suas variadas situações são bem descritos 

por Mendonça (2004) quando afirma que: 

 

[...] são aqueles que exercem o labor na terra e, portanto, 
possuem no trabalho rural as condições essenciais para a 
sobrevivência. Compreende os trabalhadores rurais 
assalariados, nas suas diversas modalidades, camponeses, 
agregados, parceiros, arrendatários etc., que estabelecem o 
sentido pleno da vida na terra e, em situação de desfiliação 
social, forjam a luta pela terra e pela reforma agrária, 
territorializando ações políticas contra o capital (MENDONÇA 
2004, p. 29). 

 

No Brasil, os camponeses produzem alimentos desde a economia 

capitalista açucareira, alimentando inclusive os Engenhos. Para Mendonça; 

Thomaz Junior (2011), essa produção de gêneros alimentícios perdura até os 

dias atuais e possibilita ao capital a redução de custos, devido a oferta de 

alimentos baratos para os trabalhadores e a transferência de renda ao capital. 

Os camponeses cumprem sua função social de produzir alimentos, porém, são 

sempre marginalizados do ponto de vista das políticas agrárias e agrícolas 

brasileiras. 
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Remontando à origem do campesinato tem-se que a agricultura 
camponesa foi desenvolvida por trabalhadores livres que 
ocupavam pequenas terras entre as fazendas ou ao redor dos 
vilarejos de mineração. Mesmo com o modelo agrícola brasileiro 
baseado na monocultura exportadora, no latifúndio e no trabalho 
escravo, nota-se a existência, ainda no período colonial, de 
homens livres, possuidores de pequenas glebas de terra, 
chamados de agricultores, camponeses, roceiros, caipiras, 
caboclos e sertanejos (NASCIMENTO; ROCHA; MENDONÇA, 
2017, p. 217). 

 

Ao longo dos séculos, diversas formas de manuseio e relação com a 

terra e os elementos naturais provenientes dela foram estabelecidos. Cada 

qual apresentando peculiaridades construídas a partir das especificidades 

culturais e do lugar. Assim, foram se criando também identidades 

camponesas, que por sua vez, vão muito além do viés. 

Dentre os povos que sobrevivem numa lógica não capitalista, podemos 

citar: os Geraizeiros (do Norte de Minas Gerais), Geraizenses (de Balsas do 

MA), Retireiros (das áreas alagadas do Araguaia), Barranqueiros e 

Vazanteiros (da beira do rio São Francisco), Quebradeiras de Coco (da Zona 

dos Cocais do MA, PI e TO), Pantaneiros (do MT e MS), Camponeses dos 

Vãos (do Sul do MA), entre outras denominações como Varjeiros e Ribeirinhos 

(ao longo dos rios São Francisco, Grande e Paraná), Caipiras (de Minas Gerais 

e São Paulo) e Sertanejos (de MG, BA, MA, PI e GO). São populações que se 

desenvolveram no passar dos séculos utilizando de práticas que compunham 

um modo de vida com estreita relação com a natureza e o meio ambiente 

(DIEGUES; ARRUDA, 2001); (MAZZETTO SILVA, 2006). A população 

tradicional do Cerrado carrega consigo traços desses agrupamentos, além é 

claro dos povos indígenas e dos quilombolas. 

Segundo Diegues; Arruda (2001): 

 

Com todas essas limitações, e nesse campo político e ideológico 
problemático, até recentemente o outro no Brasil era identificado 
apenas com o índio, havendo pouca preocupação com outras 
formas de alteridade (DIEGUES; ARRUDA, 2001, p. 25). 

 

Considerado por Mazzetto Silva (2006) “patrimônio cultural da 

sociedade sertaneja”, o Cerrado abriga tensões e conflitos que têm gerado 

expropriação e resistência das populações. São povos com conhecimentos 
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seculares e que vivem suas culturas nas entranhas rústicas do Brasil, entre a 

crise da agricultura capitalista que fortemente avança, insiste, persiste e 

expulsa e o campesinato que ora cede, ora resiste.  

Esses povos, para Porto-Gonçalves (2002), possuem matrizes de 

nacionalidades e sistemas cognitivos diferentes da matriz moderna-capitalista-

hegemônica que inventa e afirma a Natureza-Objeto-Mercadoria. 

Rigonato (2017) afirma que há a emergência da pluralidade de 

identidades dos povos que habitam os Cerrados. 

As características geomorfológicas do domínio do Cerrado contribuíram 

com que as práticas rotineiras desses povos fossem utilizadas, inventadas e 

reinventadas de acordo com suas necessidades. A agricultura de encostas e 

fundo de vales, criação extensiva de gado nas chapadas, manejo do gado em 

áreas alagadas, foram e são atividades dos Povos Cerradeiros que não foram 

vencidos pelo capital e ainda mantém suas pequenas propriedades rurais no 

interior do bioma (INOCENCIO, 2010). 

Moradores das terras planas e encostas, com tradicionalidades seculares, 

trabalhadores das terras consideradas inférteis pela acidez elevada, entre a 

estação seca e a chuvosa, viram a chegada das grandes máquinas que iriam 

dominar o Planalto Central, para dar vazão aos interesses do capital. O patrimônio 

cultural desses antigos moradores foi absorvido pelos atuais “moradores” do 

Cerrado: Agricultores capitalistas. 

 

A relevância do conhecimento que os povos indígenas possuem 
das espécies, dando a elas sentidos variados, como os de 
caráter mitológico, o uso de espécies da flora ou da fauna para 
colocar nomes nos filhos, o uso diário de frutos, a edificação do 
artesanato, da pintura etc., dá ao Cerrado o caráter nobre de 
qualificar o conteúdo de sua vida (CHAVEIRO; SILVA; LIMA, 
2011, p. 40). 

 

Populações tradicionais, Povos Cerradeiros recebem essa denominação: 

Cerradeiros, pela instalação sobre terras do Cerrado e incorporação de suas 

reservas naturais em suas rotinas diárias, a fim de retirarem seus sustentos, 

comporem suas tradicionalidades com elementos característicos do Cerrado, 

outrora tão denso e intenso que propagava cores, aromas e sabores porquanto 

tais populações desejassem explorar. 
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“Nos referirmos aos modos de vida dos Povos Cerradeiros, trata-se da 

forma como se realiza a vida cotidiana, envolvendo os modos de fazer, ser, 

interagir e representar, produzidos socialmente” (MENDONÇA, 2010, p. 195).  

 
A análise do Cerrado deve partir do conjunto de práticas, que 
apesar de terem sofrido transformações importantes, 
apresentam culturalmente aspectos que permitem compreendê-
lo em sua constante metamorfose paisagística. O Cerrado como 
totalidade, uno e indivisível, fruto da imbricação dos elementos 
naturais e sociais interagindo sobre o espaço de vivência do 
homem. Cerrado como conjunto de elementos que dá sentido à 
vida para além do viés da rentabilidade econômica 
(INOCENCIO, 2010, p. 48). 

 

Diegues; Arruda (2001) afirmam que as comunidades tradicionais se 

caracterizam por traços culturais diferenciados e que reproduzem seu próprio 

meio de vida, vivendo relativamente de forma isolada e com formas distintas de 

relações com a natureza. Para o autor, essa relação baseada ainda em 

cooperação social reflete tradicionalmente manejos sustentados e desenvolvem 

modos particulares de existência. Sendo exemplos dessas populações 

tradicionais as comunidades caiçaras, os sitiantes, roceiros, quilombolas e nessa 

tese inserimos os cerradeiros com seus conhecimentos e tradições construídos 

na interação com o Cerrado. 

São características destas comunidades tradicionais: 

 

a) pela dependência frequentemente, por uma relação de 
simbiose entre a natureza, os ciclos naturais e os recursos 
naturais renováveis com os quais se constrói um modo de vida; 
b) pelo conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos 
que se reflete na elaboração de estratégias de uso e de manejo 
dos recursos naturais. Esse conhecimento é transferido por 
oralidade de geração em geração; 
c) pela noção de território ou espaço onde o grupo social se 
reproduz econômica e socialmente; 
d) pela moradia e ocupação desse território por várias gerações, 
ainda que alguns membros individuais possam ter se deslocado 
para os centros urbanos e voltado para a terra de seus 
antepassados;  
e) pela importância das atividades de subsistência, ainda que a 
produção.de mercadorias possa estar mais ou menos 
desenvolvida, o que implica uma relação com o mercado;  
f) pela reduzida acumulação de capital;  
g) importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e 
às relações de parentesco ou compadrio para o exercício das 
atividades econômicas, sociais e culturais;  
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h) pela importância das simbologias, mitos e rituais associados 
à caça, à pesca e a atividades extrativistas;  
i) pela tecnologia utilizada que é relativamente simples, de 
impacto limitado sobre o meio ambiente. Há uma reduzida 
divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o artesanal, 
cujo produtor (e sua família) domina o processo de trabalho até 
o produto final; 
j) pelo fraco poder político, que em geral reside com os grupos 
de poder dos centros urbanos; 
l) pela auto identificação ou identificação pelos outros de se 

pertencer a uma cultura distinta das outras (Diegues; Arruda, 
2001, p. 21-22). 

 

Legislações de países considerados de formação pluriétnica, assim como 

a Constituição Brasileira de 1988, reconhecem aos povos tradicionais seus 

direitos ao território, patrimônio cultural, sociodiversidade, entretanto, partindo de 

conceitos equivocados e ultrapassados, essas tradicionalidades são vistas como 

imutáveis e, quando ocorrem, são tidas como não legitimidade identitária 

(DIEGUES; ARRUDA, 2001). 

 

Nesse campo de significados socialmente construído o dilema 
indígena atual se eterniza: se continuam “autênticos” são vistos 
(com simpatia ou não) como “selvagens”, sem condições de 
autodeterminação. Se incorporam em sua constelação cultural 
elementos da modernidade, passam a perder legitimidade como 
índios e seus direitos passam a ser contestados (DIEGUES; 
ARRUDA, 2001, p. 23-24). 

 

Mazzetto Silva (2006) afirma que o conhecimento cultural apreendido pelos 

camponeses, desde os indígenas, como a criação de animais, uso de plantas e 

extrativismo de raízes do Cerrado, se mantiveram ou até mesmo se ampliaram e 

se recriaram, segundo novas necessidades, em decorrência de uma relação 

menos mercantil com o Cerrado, uma vez que são baseados no autoconsumo. 

Assim, conforme a necessidade de adaptação e a localidade onde se instalavam, 

os Povos Cerradeiros se criaram e recriaram ao longo dos séculos, partindo da 

apropriação dos saberes/fazeres indígenas e camponês. 

 

A agressividade econômica e a racionalização do processo 
produtivo, pautada no estilo empresarial e na perícia técnica das 
atividades exercidas geravam desconfortos aos Povos 
Cerradeiros (MENDONÇA, 2004, p. 136). 

 



108 
 

Ocupado inicialmente por índios Xavantes, Caiapós, Goyases e Ava-

Canoeiros, pelas terras do Cerrado ainda passaram bandeirantes, barões e 

coronéis, ficando por aqui descendentes de escravos, boiadeiros e camponeses, 

gente que luta para construir suas territorialidades e modo de vida em harmonia 

com o Cerrado (MENDONÇA, 2004). 

Com a intensificação da agricultura capitalista e com inserção de 

implementos agrícolas de grande porte, capazes de operar grandes áreas 

planas, os Povos Cerradeiros, foram aos poucos sendo empurrados para os 

vales e chapadões, aos poucos se readaptando às condições sociais e 

ambientais impostas. Enquanto muitos conseguiram esse desbravamento, 

outros se submeteram às regras do coronelismo (MENDONÇA, 2004). 

É comum relacionar a preservação ambiental com a presença de povos 

tradicionais, com suas práticas, saberes e fazeres. A agricultura com costume 

de pousio (deixa uma área descansar enquanto utiliza outra), o extrativismo 

vegetal ordenado e a criação de animais para alimentação, são atividades ainda 

observada em Povos Cerradeiros. 

Essa observação faz com que seja de extrema importância a manutenção 

e preservação do modo de vida tradicional dos Povos Cerradeiros. “[...] torna-se 

necessário resgatar os sistemas tradicionais de manejo, pois tais técnicas tem 

contribuído para a manutenção da diversidade biológica (DIEGUES; ARRUDA, 

2001, p. 21). 

Diegues; Arruda (2001), ao se questionarem se as culturas e 

saberes/fazeres podem contribuir para a manutenção da biodiversidade, são 

categóricos em afirmar que “Em numerosas situações, na verdade, esses 

saberes/fazeres são o resultado de uma co-evolução entre as sociedades e seus 

ambientes naturais, o que permitiu um equilíbrio entre ambos” (DIEGUES; 

ARRUDA, 2001, p. 22). 

 

[...] Povos cerradeiros não é o atributo de quem nasce nas áreas 
de Cerrado, ou seja, não é um “atributo do território”. A condição 
de ser cerradeiro implica na compreensão da relação simbiótica 
do ser social com a natureza, como um ser uno, sem estabelecer 
as dicotomias e os dualismos impostos pela racionalidade 
iluminista e mais tarde científica (MENDONÇA, 2004, p. 325). 
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Assim, consideramos importante o acréscimo do conceito de Mulheres 

Cerradeiras a esse trabalho. Aquelas que, por condições variadas, não 

necessariamente se fixaram no campo, mas que independente de morarem no 

meio rural ou urbano carregam consigo as práticas cerradeiras apreendidas 

desde sua infância junto ao Cerrado. 

Mulheres Cerradeiras que conduzem suas famílias, casadas ou solo, e 

não se veem indissolutas dos conhecimentos adquiridos com elementos do 

Cerrado e fazem desses saberes e fazeres elementos cotidianos de práticas de 

alimentação, cultivo, remédios, dentre inúmeros outros saberes/fazeres e 

práticas cerradeiras. 

É importante que as Mulheres Cerradeiras se reconheçam e se fortaleçam 

enquanto detentoras da cultura Cerradeira. O auto reconhecimento é 

fundamental para a garantia de legitimidade e da manutenção de práticas 

culturais. A cultura e tradição dos Povos Cerradeiros traz em si elementos do 

Cerrado para a prática de suas atividades. 

O território dessas sociedades, distinto daquele das sociedades urbanas 

industriais, é descontínuo, marcado por vazios aparentes (terras em pousio, 

áreas de estuário que são usadas para a pesca somente em algumas estações 

do ano, áreas de coleta, de caça, etc.) e tem levado autoridades da conservação 

a declará-lo parte das “unidades de conservação “porque “não é usado por 

ninguém”. Aí reside, muitas vezes, parte dos conflitos existentes entre essas 

sociedades e as autoridades conservacionistas (DIEGUES, 2000, p. 20). 

Porém, um dos critérios mais importantes para a definição de culturas ou 

populações tradicionais, além do modo de vida, é, sem dúvida, o reconhecer-se 

como pertencente àquele grupo social particular. Esse critério remete à questão 

fundamental da identidade, um dos temas centrais da antropologia (DIEGUES; 

ARRUDA, 2001). 

Essas sociedades desenvolveram formas particulares de manejo dos 

recursos naturais que não visam diretamente o lucro, mas a reprodução cultural 

e social como também percepções e representações em relação ao mundo 

natural, marcadas pela ideia de associação com a natureza e a dependência de 

seus ciclos (DIEGUES; ARRUDA, 2001). 

 



110 
 

É a partir dessa organização que se identifica o conceito de 

(re)existência como [...] um processo de permanência, 

modificada por uma ação política que se firma nos elementos 

socioculturais. Significa re-enraizar para continuar enraizado ou 

poder criar novas raízes e mesclá-las com as já existentes, 

formatando espacialidades como condição para continuar 

(re)existindo (PELÁ; MENDONÇA, 2010, p. 54). 

 

Essas culturas se distinguem daquelas associadas ao modo de produção 

capitalista, em que não só a força de trabalho, como a própria natureza, se 

transformam em objeto de compra e venda (mercadoria). Nesse sentido, a 

concepção e representação do mundo natural e seus recursos são 

essencialmente diferentes (DIEGUES, 1983). 

Áreas de vegetação nativa se converteram rapidamente em pasto para o 

gado e lavouras de monocultura. Espaços ora pequenos utilizados em parceria 

com recursos hídricos e florestas, por Povos Cerradeiros que ali viviam, foram 

se perdendo à medida em que a grilagem de terras foi dominando o Cerrado, 

juntamente com grande parte dos conhecimentos e práticas adotados. Essa 

expropriação levou muitas famílias às cidades, deixando para trás o contato 

direto que tinham com o Cerrado e com seus elementos que ele fornecia para o 

desenvolvimento de suas atividades e, em muitos casos, sua soberania 

alimentar. 

 

4.1 Mulheres Cerradeiras: tradição e cultura 

 

Ao propormos o estudo somente entre mulheres, imaginamos a mulher 

Rural e a mulher Urbana, ambas porém cerradeiras. Mulheres que tiveram em 

seu passado e/ou presente a influência de elementos provenientes do Cerrado 

e também de seu povo tradicional.  

 

O reconhecimento de que as mulheres vivem especificidades 
enquanto Gênero e de que tenham interesses estratégicos em 
comum não é suficiente para, teórica e politicamente, afirmar 
que todas as mulheres possuam, em conjunto, uma identidade 
essencial entre si, e que possam, portanto, constituir um sujeito 
político único, que tenha os mesmos objetivos (SILIPRANDI, 
2009, p. 21). 
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Mulheres que nasceram e viveram no Cerrado, aprenderam ainda 

meninas com suas mães e avós como sobreviver em “meio ao mato”, longe de 

tecnologias e sem o “conforto” que a “cidade” pode oferecer. Mulheres que 

nasceram no campo, mas que se mudaram para a cidade para estudar ou criar 

seus filhos e, que ainda assim trouxeram consigo os saberes e fazeres 

aprendidos nas terras do Cerrado. Mulheres em permanente construção como 

seres, em constante busca por melhores condições de vida para si e seus 

familiares, desafiando, suportando ou até mesmo se conformando com as 

coerções que lhes são impostas pela sociedade patriarcal e pelas relações 

sociais de opressão, subordinação e confinamento ao espaço doméstico e suas 

atividades de reprodução social. 

Mulheres Cerradeiras são aquelas que mantém em suas atividades 

diárias o que lhes foi ensinado ainda no Cerrado. Não importa se hoje moram lá 

ou cá na cidade e, sim seus saberes e fazeres, os conhecimentos que tememos 

que se vão junto com essas progenitoras. 

 

(...) A identidade cultural não é jamais uma essência fixa que se 
mantenha imutável, fora da história e da cultura. Nem é, dentro 
de nós, algum espírito transcendental e universal no qual a 
história não fez marcas fundamentais. ‘Também não é de uma 
vez para sempre’. Não é uma origem fixa à qual possamos fazer 
um retorno final e absoluto. E, é claro, não é um simples 
fantasma. Mas é alguma coisa – não é um mero artifício da 
imaginação. Tem suas histórias – e as histórias por sua vez, tem 
seus efeitos reais, materiais e simbólicos. O passado continua a 
nos falar. Mas já não é como um simples passado factual que se 
dirige a nós, pois nossa relação com ele, como a relação de uma 
criança com a mãe, é sempre já ‘depois da separação’. É 
construído sempre por intermédio da memória, da fantasia, 
narrativa e mito. As identidades culturais são os pontos de 
identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos e da 
história (HALL, 1996, p. 70). 

 

Pensar em Mulheres Cerradeiras nos conduz a imaginar qual o 

conhecimento que elas possuem sobre política, luta pela terra e desigualdades 

sociais, qual a consciência social, econômica e política que essas mulheres 

possuem e como elas se tornam agentes diante de suas realidades, ainda que 

não tenham participações efetivas em grupos ou sindicatos, pelas condições 

longínquas de morarem no campo, ou por sua pouca escolaridade.  
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No processo de conhecimento e identificação dos saberes e fazeres das 

Mulheres Cerradeiras nos deparamos com a necessidade de descrever a 

Identidade da Mulher Cerradeira, identificando e ao mesmo tempo 

demonstrando seu papel na economia, na oposição ao sistema econômico 

capitalista, em suas atribuições de produtora e reprodutora, na medida em que 

ela divide tarefas e funções diárias na sua condição de mantenedora da ordem 

do lar e ainda assim, convenientemente, na condição de contribuidora com o 

sistema capitalista, que contraditoriamente se beneficia/apropria dessas práticas 

e saberes e fazeres por meio da mão-de-obra barata que se torna possível 

reproduzir com tais práticas. 

Carneiro; Teixeira (1995) afirmam que a inserção da mulher rural na 

produção, como trabalhadora e não como ajudante, é vista como um instrumento 

de valorização da mulher e, que assim ela se transforma em sujeito social e 

político na medida em que, para as autoras, a identidade de trabalhadora é um 

meio de conquistar lugar no espaço público e, entendem que a produção familiar 

e a “dupla subordinação” são obstáculos à essa socialização como sujeito 

coletivo. 

Quais as mulheres que encontramos no decorrer desta pesquisa? 

Mulheres em sua única representação do feminino? Ou mulheres trabalhadoras, 

produtoras e mantenedoras? Reconhecer a Mulher Cerradeira e seus saberes e 

fazeres como essencial na função de produção e reprodução demonstra que 

elas não possuem um prolongamento das atividades do lar e, sim suas funções 

na economia e na família. Assim afirmam Carneiro; Teixeira (1995, p. 47): “A 

invisibilidade da participação feminina na produção fica evidenciada pela 

valorização social de sua atuação como ‘ajuda’ ou ‘complemento’”. 

O trabalho feminino no campo, muitas vezes não é visto como uma 

atividade que gera riqueza. O trabalho das mulheres camponesas não aparece 

e nem é valorizado como o dos homens. Em sua grande maioria, não são elas 

que vão à cidade negociar a produção ou aos bancos definir linhas de créditos, 

porém, além do trabalho doméstico, sua participação no plantio e na colheita é 

sempre bastante efetiva, além dos cuidados com as hortas, pequenos animais, 

como porcos e galinhas, o plantio de ervas medicinais, o extrativismo e o 

artesanato que geram renda extra, cuidados e subsistência (SALES, 2007). 
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O sentimento da Mulher Cerradeira para com o território Cerrado não é de 

ter, de possuir o Cerrado e, sim de ser. Esse “ser” do Cerrado que justifica não 

uma desterritorialização dessas mulheres quando são expulsas do meio rural e 

vão para as cidades e, sim uma expropriação, uma vez que ao perder a posse 

da terra, ainda resta nelas o sentimento de pertencimento, não de que o Cerrado 

a elas pertence e, sim de que elas são do Cerrado. Assim, justifica-se a inserção 

de Mulheres Cerradeiras que vivem nas cidades, como sujeitas desta pesquisa. 

 

Esse contexto nos lembra que o movimento rumo as cidades 
deu-se num tempo não tão distante, mas seu fluxo contínuo 
aponta que o modelo de desenvolvimento adotado no país 
territorializa o capital no campo e os sujeitos na cidade (LIMA; 
CHAVEIRO, 2010, p. 79). 

 

Os saberes e fazeres das Mulheres Cerradeiras são adaptados por anos 

de observação e conhecimentos da natureza. São práticas que se adaptam e se 

redesenham conforme as necessidades, sem perder a lógica de preservação 

ambiental. 

Reconhece-se como herança aquilo que é economicamente valorizado, 

ou produzido pela elite. Uma construção, um monumento, uma grande obra. O 

grande erro é não reconhecer o arcabouço produzido pela população do campo. 

O que incorre em um processo de perda do tesouro que é produzido pela 

diversidade, pela riqueza da população do campo. E isso se apaga, não é 

preservado como algo produzido pelas diferenças culturais que compõe o 

campo. 

 

Entende-se que qualquer estudo e/ou pesquisa que abordar este 
tema terá que considerar a importância da construção de uma 
leitura do Cerrado a partir do material e do imaterial, 
considerando as práticas socioculturais como fundantes no 
processo de apropriação do espaço e, consequentemente, na 
produção dos territórios (PELÁ; MENDONÇA, 2010, p. 2). 

 

As Mulheres Cerradeiras se reconhecem no local onde elas nasceram e 

cresceram. Vivendo ainda nessas ou em outras terras ou em áreas urbanas, é 

possível reconhecer a identidade dessas Mulheres Cerradeiras ao perceber seu 

reconhecimento como pertencente ao lugar onde foram criadas e ao grupo social 

em que cresceram inserida. Woortmann (2004, p. 136) assim afirma 
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“Camponeses são como que gerentes da natureza pelo trabalho, o que me leva 

a outra dimensão da ética camponesa. “[...] “Mas a terra – que, em última análise, 

pertence a Deus – não é, ou não deveria ser, propriedade mercantil de um 

indivíduo, mas patrimônio de uma família.  

Os cerradeiros, estando em seu mundo natural, nas terras do Cerrado, se 

orgulham da preservação ambiental que promovem ali, sentem-se responsáveis 

pela manutenção dos elementos ambientais porque sabem que tudo ali 

representa seu lar e que mais tarde será passado ao seus filhos e filhas. 

Woortmann (2004, p. 137) afirma que “Constitui ponto de honra para o pai legar 

esse trecho de mata para o filho, e é um fator de reconhecimento frente a 

comunidade”. 

As práticas tradicionais utilizadas no cultivo, criação de animais 

destinados a alimentação e cuidados com o solo e cursos d’água são 

apreendidas com o passar das gerações, dessa forma, a responsabilidade em 

cuidar e manter é muito grande. Ao usar suas próprias sementes e seus métodos 

naturais e orgânicos no controle de pragas e ervas daninhas, o camponês se 

torna independente do comércio desses produtos. Para Woortmann (2004, p. 

139): “Se o camponês retêm um saber tradicional, também incorporam novos 

procedimentos”, ao relatar sobre um sitiante sergipano que adotou o 

consorciamento. A autora ainda questiona: “... por que importar ‘pacotes 

tecnológicos’, sem levar em consideração o saber tradicional?” (WOORTMANN, 

2004, p.141). 

 

Os Kalunga são guardiões de inúmeros tipos de sementes de 
milho, arroz, mandioca, feijão, inhame, abóbora, cará e outros 
gêneros alimentícios, que ainda não sofreram com a invasão dos 
produtos geneticamente modificados. A prática agrícola nas 
comunidades é realizada prioritariamente utilizando sementes 
crioulas, selecionadas e guardadas pela comunidade. A 
diversidade das sementes utilizadas pela comunidade garante a 
produtividade em função da adaptação das plantas cultivadas às 
condições agroambientais da região (OLIVEIRA, et al., 2015, p. 
5). 

 

Assim, os Povos Cerradeiros, as Mulheres Cerradeiras resistem utilizando 

de seus saberes e fazeres, seus conhecimentos, buscando permanecer e se 

reproduzirem no Cerrado, ou tão somente que o Cerrado permaneça neles. 

Elementos sociais, naturais e econômicos determinam o ritmo a ser 
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acompanhado por esses povos, ora mantendo sua cultura, ora cedendo para o 

capital. 

Não podemos de forma alguma entender a Mulher Cerradeira como um 

público homogêneo. São Cerradeiras as mulheres donas de casa, as 

professoras, as costureiras, as comerciantes, as camponesas, as mulheres com 

formações escolares elevadas, as médicas, as dentistas, as engenheiras. São 

profissionais distintas, algumas com um entendimento maior em seus direitos, 

na falocracia, na participação social, outras nem tanto. O que elas têm em 

comum são os conhecimentos, a admiração e o respeito pelos elementos 

oferecidos pelo Cerrado e a manutenção das Práticas Cerradeiras em suas 

vidas. 

Os Povos Cerradeiros possuem em sua essência profunda relação com 

os recursos naturais em que eles constituem seu modo de vida, suas atividades 

e seus saberes e fazeres. O conhecimento que eles possuem da natureza e suas 

relações se refletem no manejo desses recursos de forma preservacionista e a 

necessidade de que esses saberes e fazeres pudessem ser ensinados para 

outras gerações se faz latente e observável em minutos de observação e nas 

entrevistas.  

Para Diegues; Arruda (2001, p. 42), o saber tradicional é: 

 

O saber acumulado das populações tradicionais sobre os ciclos 
naturais, a reprodução e migração da fauna, a influência da lua 
nas atividades de corte da madeira, da pesca, sobre os sistemas 
de manejo dos recursos naturais, as proibições do exercício de 
atividades em certas áreas ou períodos do ano, tendo em vista 
a conservação das espécie. 

 

Nesse sentido, Diegues; Arruda (2001) indicam a contraposição entre o 

conhecimento tradicional, ou etnociência e o conhecimento científico-moderno. 

De um lado, as sabedorias e crenças acumuladas pelas populações tradicionais 

e, do outro, o saber oriundo das ciências. Enfim, é evidente e desafiador a 

necessidade de conciliar os saberes e fazeres tradicionais com os 

conhecimentos científicos. Para Diegues e Arruda (2001), é necessário a 

compreensão da razão existente dentre os saberes e fazeres dos povos 

tradicionais. 
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As práticas tradicionais desenvolvidas por comunidades 
resultam do manejo dos recursos disponíveis com relação a um 
ambiente percebido, um fenômeno desenvolvido no interior de 
grupos tradicionais, muitos dos quais hoje em fase agonística 
enquanto cultura ou em situação de crise ambiental aguda. Em 
alguns casos essas práticas ainda estão sendo 
operacionalizadas, em outros, elas somente estão no plano da 
memória dos idosos e em outros ainda, essas práticas já foram 
seletivamente deletadas. [...] De outra forma, constitui um 
conjunto de conhecimentos e práticas configuradas no tempo, 
no observar, saber e fazer, aplicadas em espaços específicos e 
transmitidos, via de regra, aos membros do grupo ou pessoas 
em posição estratégica na família. De outra forma ainda, 
corresponde a uma negociação/adaptação entre elementos do 
modelo produtivo herdados pelo grupo e o meio ambiente no 
qual está inserido e ajustados face aos impactos da 
modernização (WOORTMANN, 2016, p. 51). 

 

Chamado por Woortmann (2016) de “etnossustentabilidade”, esses 

conhecimentos e práticas resultam de uma interação que os grupos 

desempenham com a natureza, buscando condições propícias para a 

reprodução. São práticas relacionadas com espaços distintos de cultivo, em 

alguns casos em áreas de depressão e vales, preservação de recursos hídricos, 

manutenção de florestas com evidente interação entre homem e natureza. 

 

Conviene distinguir aqui entre la apropiación material y la 
apropiación se refiere al conjunto de acciones por médio de los 
cuales los seres humanos se articulan con el mundo natural por 
medio de las creencias, el conocimiento, la percepción, la 
estética, la imaginación y/o la intuición. Por ello, todo 
metabolismo tiene en realidad dos dimensiones: una material, 
tangible o “dura” y otra simbólica, intangible o “suave”, las cuales 
se mantienen recíprocamente condicionadas durante el proceso 
metabólico (TOLEDO, 2008, p. 5). 

 

Relevante na definição dessa culturas tradicionais é a existência de 

sistemas de manejo dos recursos naturais marcados pelo respeito aos ciclos 

naturais e pela sua exploração dentro da capacidade de recuperação das 

espécies de animais e plantas utilizadas. Esses sistemas tradicionais de manejo 

não são somente formas de exploração econômica dos recursos naturais, mas 

revelam a existência de um complexo de conhecimentos adquiridos pela tradição 

herdada dos mais velhos, por intermédio de mitos e símbolos que levam à 

manutenção e ao uso sustentado dos ecossistemas naturais (DIEGUES, 2000).  
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Numa perspectiva marxista, as culturas tradicionais estão 
associadas a modos de produção pré-capitalistas, próprios de 
sociedade em que o trabalho ainda não se tornou mercadoria, 
em que a dependência do mercado já existe, mas não é total 
(DIEGUES; ARRUDA, 2001, p. 24). 

 

Os Povos Cerradeiros desenvolveram em suas tradicionalidades 

atividades e técnicas em que eles pudessem utilizar dos elementos do Cerrado 

conforme fossem oferecendo possibilidades, sem extinguir o solo e com 

profundo sentimento de respeito pela água. Suas atividades, de forma oposta à 

agricultura comercial (exportadora, expropriadora e exauridora), são 

desenvolvidas em associação com a natureza com profundo respeito aos seus 

ciclos. Essas sociedades (tradicionais e comerciais) utilizam do mesmo domínio 

com duas racionalidades distintas. Enquanto os povos tradicionais trabalham os 

elementos naturais em benefício de suas existências, com vistas a alimentação, 

vestuário, lazer, crenças religiosas, com respeito aos ciclos da natureza, a 

capacidade de recuperação das espécies animais e vegetais, os agricultores 

capitalistas o fazem somente em busca do lucro monetário. 

 

Esse sistema (de vivência dos povos tradicionais) não visa 
somente à exploração econômica dos recursos naturais, mas 
revela a existência de um conjunto complexo de conhecimentos 
adquiridos pela tradição herdada dos mais velhos (DIEGUES; 
ARRUDA, 2001, p. 25 - Parêntese nosso). 

 

Para Woortmann (2016, p. 59), “Esse conjunto de saberes e fazeres, que 

no mundo camponês implica em fazeres, compõe o que se pode definir como 

‘matriz camponesa’, na qual a segurança alimentar constitui o elemento-chave”. 

Assim, é fundamental o sentimento de pertencimento que esses povos 

possuem para com o território em que vivem, produzem e se reproduzem. 

Diegues; Arruda (2001, p. 24-25) ressaltam essa relação quando afirmam 

que: 

 

Um elemento importante na ligação entre essas populações 
(tradicionais) e a natureza é sua relação com o território, que 
pode ser definido como uma porção da natureza e do espaço 
sobre o qual determinada sociedade reivindica e garante a todos 
ou a uma parte de seus membros, direitos estáveis de acesso, 
controle ou uso na totalidade ou parte dos recursos naturais. 
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Sentir-se parte do lugar onde vivem, utilizar do seu conhecimento 

tradicional, do conjunto dos seus saberes e fazeres, estar em sintonia com o 

ambiente em que vivem, transmitir esses conhecimentos intrincados de 

sentimentos para suas gerações vindouras, tudo isso demonstra respeito e 

capacidade de preservação. 

O sistema econômico capitalista subjuga a natureza e dela extrai o 

máximo possível, visando lucros e acúmulo de capital, sem considerar os limites 

do planeta Terra. Paralelamente, faz-se tal relação com as mulheres, que são 

oprimidas pela família de base patriarcal, reduzidas a espaços culinários e de 

limpeza. 

 

No campo de estudos sobre as relações entre feminismo e 
ecologia existem diferentes perspectivas para a interpretação da 
ligação entre os seres humanos e a natureza, em que se 
destacam as contribuições de diferentes correntes do 
ecofeminismo. Em suas várias acepções, o ecofeminismo parte 
de uma ideia básica, que é a existência de uma interconexão 
entre a dominação da natureza pelos seres humanos e a 
subordinação das mulheres aos homens, expressa na 
predominância de formas patriarcais de organização das 
sociedades ocidentais, em que o espaço reservado às mulheres 
situa-se basicamente nas atividades de reprodução social 
(SILIPRANDI, 2009, p. 21). 

 

Com o avanço dos estudos que relacionam a abordagem ambiental e o 

desenvolvimento econômico, surgiu, na década de 1980, uma corrente baseada 

na proximidade entre mulher e meio ambiente, justificada pelo papel reprodutivo 

da mulher. É o Ecofeminismo, que afirma a sensibilidade inerente à mulher e 

atribui a ela uma percepção mais primorosa da natureza e o entendimento de 

sua tutela. Essa perspectiva tem em Mies (1990) e Shiva (1991) seus principais 

expoentes, que afirmam a identidade feminina enraizada aos elementos da 

natureza. 

Siliprandi (2009) demonstra que o ecofeminismo questiona, não apenas 

os modelos políticos e econômicos, mas também as instituições, as ideologias, 

os valores e o comportamento dos indivíduos. As mulheres agentes dessa 

corrente denunciavam situações de opressão, o imperialismo, as guerras, o 

racismo e o sexismo, questionando a responsabilidade da humanidade para com 

a natureza. 
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Rachel Carson foi uma das primeiras pesquisadoras a denunciar a relação 

do câncer e a extinção de espécies animais e vegetais pelo uso de inseticidas 

nas monoculturas. Em seu livro Silent Spring (1969), traduzido para o português: 

Primavera Silenciosa, Carson traz à tona a questão ambiental e as 

consequências do uso indiscriminado de produtos químicos nas grandes 

lavouras, sendo responsável por alterar o curso da história, promovendo 

mudanças revolucionárias nas leis ambientais americanas. “No entanto, talvez 

outro grande legado ainda esteja por ser descoberto e estudado: Primavera 

silenciosa enquanto produto cultural que mudou o mundo” (BONZI, 2013, p. 214). 

Carson começou a publicar textos no jornal Baltimore Sun precocemente 

e utilizava a assinatura R. L. Carson, afim de que os leitores presumissem que o 

texto era escrito por um homem e levassem seus conhecimentos a sério (BONZI, 

2013). 

Mais tarde, Marie-Monique Robin (2007) denunciou as práticas da 

multinacional Monsanto em seu documentário: “O mundo segundo a Monsanto”: 

Da dioxina aos transgênicos, uma multinacional que lhe quer bem (2007). Robin 

(2007) utilizou documentos e uma pesquisa detalhada com testemunhos de 

vítimas, cientistas e políticos para denunciar mentiras, cumplicidade e corrupção 

entre o governo americano e a Monsanto. 

É importante o registro de que a Monsanto foi comprada pela Bayer em 

2018. Agora, a multinacional é a líder mundial de produção de remédios e 

“venenos”, o que faz das relações capitalistas bastante contraditórias. 

O ecofeminismo seguiu ganhando força política com o resgate dos valores 

da maternidade, a identificação das mulheres com os cuidados e denúncias 

geopolíticas e econômicas.  

 

O ecofeminismo ganhou a cena também porque reivindicava, 
mais do que um posicionamento racional, um envolvimento 
afetivo, emocional, com os temas tratados. Apelava para a 
identificação das mulheres, enquanto mães (potencialmente 
‘criadoras de vida’) com a Mãe Terra, o que lhes dava 
legitimidade para, junto com outros grupos sociais considerados 
defensores da natureza (indígenas, populações tradicionais) ser 
as ‘melhores’ portadoras de um projeto não destruidor do planeta 
(SILIPRANDI, 2009, p. 82). 

 



120 
 

Uma das grandes críticas ao ecofeminismo, porém, é justamente creditar 

às mulheres um caráter essencialista, defendendo que elas são cuidadoras, 

afetivas, sem violência, característico da feminilidade do ser mulher, ignorando 

assim a história e as vivências de cada mulher, voltando a luta à estaca zero, ao 

dividir novamente o Gênero e ao delimitar forças ao sexo feminino, colocá-la 

novamente em situação diminuída e de opressão, exatamente o que as mulheres 

lutam para reverter.  

Relacionar as Mulheres Cerradeiras ao Ecofeminismo significa creditar a 

elas a sensibilidade de carregar consigo os saberes e fazeres em suas 

essências. É demonstrar que essas mulheres lutam e enfrentam e também se 

curvam; são as que gritam e as que se calam. Sem diminuir nem uma e nem 

outra. Sem subestimar e sem sobrelevar. São mulheres que caminharam pela 

história da vida e, se foi necessário calar, sofrer, chorar, elas o fizeram sem saber 

da importância dos seus passos, pois eles proporcionaram caminhares mais 

leves em busca de uma estrada justa e igualitária, com mesmos pontos de 

largada e de chegada. Os obstáculos pelo percurso? Ah..., esses ainda são 

incorporados a elas e por elas. São os zelos e cuidados dos lares, dos filhos, dos 

remédios, das roupas, dos alimentos, enfim, da vida. 

Para Beauvoir, “[...] não é a natureza que define a mulher: esta é que se 

define retomando a natureza em sua afetividade (1970, p. 58). 

O fato de unir no ecofeminismo as mulheres e a luta ambiental, demonstra 

a opressão sentida pelas mulheres e visualizada nos elementos do meio 

ambiente, demonstrando que ambos estivessem aqui para serem usados, 

explorados e servirem, tanto aos homens brancos e livres, quanto ao capital, em 

seu ciclo de consumo, uso e descarte. 

 

Cabe ao ecofeminismo advogar por uma postura de 
reconciliação da humanidade como integrante da natureza, 
reconhecendo que todos eram formados por sentimento e razão, 
que todos eram parte da natureza e da cultura, mas que ainda 
assim, a natureza requereria um cuidado por parte dos seres 
humanos para além do seu mero papel de ‘recurso’ econômico 
(SILIPRANDI, 2009, p. 92). 

 

No Brasil, mulheres quebradeiras de coco, seringueiras, camponesas, 

indígenas, barrageiras, sem-terras, sem tetos, cerradeiras demonstram o 
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tamanho da diversidade cultural e natural que o país possui e resistem ao 

sistema e impõem, ainda que frágil e timidamente seu trabalho, seu saber e sua 

luta. 

O ecofeminismo está desvelado no respeito de cada mulher com o meio 

ambiente, no cuidado com a saúde dos seus familiares, no poder que essas 

mulheres possuem, apesar de reduzido ao quintal da casa, mas ali estão suas 

crias e crenças e elas sabem do seu papel de imortalizar esses conhecimentos. 

 

4.2 Práticas Cerradeiras: resistência e (re) existência 

 

Se para Harvey (2013), um dos principais obstáculos para o contínuo 

acúmulo de capital e a consolidação do poder de classe capitalista na década de 

1960, nos EUA e Europa, foi a escassez da mão de obra e a organização do 

trabalho, temos que considerar que a resistência dos camponeses que moram 

nos vales e encostas das terras do Cerrado, porções para onde as grandes 

lavouras capitalistas lhes empurraram, faz sua função de manter os saberes e 

fazeres e as práticas tradicionais desenvolvidas, guardadas e transmitidas por 

homens e mulheres cerradeiras.  

Mendonça (2004) enfatiza que o camponês se resinifica, incorporando 

novos traços culturais, novas formas de existir, como forma de (re)existência, o 

que para o autor, não é um ponto negativo. 

 

Para tanto, vê-se nas modalidades de agricultura de bases 

sustentáveis, como a agroecologia, uma estratégia política que 

possibilita a (re)existência camponesa, à medida que promove o 

resgate dos saberes e práticas desses grupos tradicionais, 

apagados pela ideologia capitalista, proporcionando uma 

relação de respeito com os recursos naturais (solos, água, 

vegetação, etc.), bem como, garantindo a autossuficiência e o 

fortalecimento do território desses sujeitos (MESQUITA; 

MENDONÇA, 2016, p. 607).  

 

A Figura 2 demonstra que, na cidade, longe dos chapadões e vales do 

Cerrado, qualquer recipiente é capaz de servir para o plantio daquelas espécies 

tão comuns em outrora. Encontramos filtros de barro, latas de tinta, caixas de 

isopor, vasilhames plásticos e até mesmo vaso sanitários, todos semeados com 
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a resistência do Cerrado e do Saber, ainda que essa resistência ocorra de 

maneira não intencional. 

 

Figura 2 – Vasilhames utilizados para plantio em residências 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 

 

Vimos no decorrer de nossa pesquisa, inúmeras mulheres que se 

ressignificaram, mantendo em sua resistência a raiz cerradeira. Visto 

substancialmente nas mulheres que deixaram o Cerrado rural e partiram para as 

cidades, as cerradeiras encontraram variações para manterem, ainda que sem 

a abundância de espaço e solo, formas reinventadas de cultivarem suas plantas 

medicinais, as folhagens de couve, alface, salsinha, cebolinha, dentre outros 

inúmeros temperos para utilizarem na culinária diária e na confecção dos 

remédios e chás caseiros. 

A desigualdade de Gênero perpetua a exploração feminina pelo sistema 

econômico hegemônico, que necessita desta sujeição da mulher e do domínio 

da natureza pelo homem. Nos calar diante dessas evidências reforça essa 
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desigualdade, reafirma o sistema e admite como “natural” as consequências 

dessas atitudes. 

Estar confinada ao lar e às atividades de reprodução tirava das mulheres 

as possibilidades de estudar e participar ativamente da vida econômica, social e 

política do país. Criar e educar os filhos, lavar, passar e cozinhar deveriam ser 

atividades indiscutivelmente compartilhadas dentro dos lares.  

Comparativos demonstram a quantidade de horas gastas por homens e 

mulheres dentro dos lares. Mesmo com os dois exercendo atividades 

remuneradas fora de casa, a mulher realiza cerca de 3 horas de trabalho a mais 

por semana que os homens (IBGE, 2018) em afazeres domésticos, em seus 

segundo ou até terceiro turno. É comum que ao chegarem do trabalho, após o 

expediente, as mulheres ainda cuidem da casa, comida, roupas, dos filhos e 

muitas ainda zelam de pais e sogros idosos. 

 

O homem não aceitará portanto partilhar com a mulher nem os 
seus bens nem os seus filhos. Não conseguirá impor totalmente, 
e para sempre, suas pretensões. Mas, no momento em que o 
patriarcado é poderoso, ele arranca da mulher todos os direitos 
sobre a detenção e a transmissão dos bens. Pareceria lógico, 
aliás, negar-lhes. Quando se admite que os filhos de uma mulher 
não são dela, passam eles a não ter nenhum laço com o grupo 
de origem da mulher [...] Mas, inversamente, pelo fato de nada 
possuir, a mulher não é elevada à dignidade de pessoa; ela 
própria faz parte do patrimônio do homem, primeiramente do pai 
e em seguida do marido (BEAUVOIR, 1970, p. 102-103). 

 

Debates calorosos sobre a criação das crianças de forma coletiva foram 

tema entre os pensadores revolucionários na Rússia pós-1917. A libertação das 

mulheres dos seus afazeres domésticos era um passo largo a ser dado. No 

entanto, a opressão milenar sofrida pelas mulheres não acabaria de um dia para 

o outro (GOLDMAN, 2014). 

 

Libertar as mulheres das tarefas domésticas, socializando-as, e 
dar as condições materiais e econômicas para livrar as relações 
humanas de qualquer entrave capitalista também estava 
acompanhado da necessidade que as mulheres tomassem em 
suas mãos o destino do país e da sociedade, passando a não 
somente ter mais direitos ou mais liberdade, mas também 
administrando o Estado operário e dirigindo os sovietes. Essa 
ideia confrontava diretamente o que o capitalismo relegava às 
mulheres. Não era uma questão de opressão somente, mas a 
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noção de que a própria alienação do trabalho doméstico impede 
as mulheres de qualquer desenvolvimento (GOLDMAN, 2014, p. 
16). 

 

Para Beauvoir (1970) o desejo sexual e de posteridade masculino, os 

colocavam sob profunda dependência das mulheres e que, devido a essas 

necessidades biológicas, o homem não admitia a liberdade social da mulher. 

“A estratégia bolchevique de libertação da humanidade através de uma 

revolução operária incluía a luta contra a opressão às mulheres e a outros 

setores da sociedade” (GOLDMAN, 2014, p. 13). 

Nascimento; Rocha; Mendonça (2017, p. 227) discorrem sobre a contra-

hegemonia feminina: 

 

O papel da mulher no âmbito contra-hegemônico se dá tanto por 
meio de sua organização e da reivindicação de direitos negados 
a ela historicamente, quanto por seus conhecimentos 
tradicionais absorvidos através da vida em comunidade, o que 
trouxe como consequências uma forte relação com a natureza e 
o desenvolvimento da produção agroecológica  

 

Compreendemos a contra-hegemonia dentre as mulheres Cerradeiras em 

cada ato que elas realizam de forma a negarem a situação em que se encontram. 

Quando uma mulher pega um lote baldio na cidade para cuidar e nele planta 

milho, mandioca, ervas medicinais e até mesmo uma pequena horta, 

entendemos que embora essa mulher tenha sido expropriada de suas terras no 

meio rural junto ao Cerrado, ela trouxe consigo suas práticas Cerradeiras e não 

admite deixá-las morrer.  

 
Tal processo, na verdade, seria impedido pelo trabalhador, pelo 
camponês, que ergue sua resistência à expropriação capitalista, 
porque fazê-lo seria o mesmo que opor resistência ao processo 
histórico, aos efeitos historicamente positivos da expropriação e 
do desenraizamento do campesinato, uma condição 
fundamental para o desenvolvimento capitalista (MARTINS, 
1996, p.13). 

 

Pergunto a ela se não é mais fácil comprar a mandioca no mercado, limpa 

e descascada, uma vez que entendo que o consumo em sua residência não é 

tão grande que justifique uma plantação de mandioca, ela me responde: 
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Não é somente uma mandioca. Ela foi plantada e cuidada por 
mim. Sem veneno. Sem que eu precise pagar a ninguém por ela. 
Não como somente a mandioca. Dela faço farinha, polvilho e 
deles bolos, biscoitos que garanto a alimentação de meus netos 
e também posso vender o que sobra. (Dona Sebastiana, 
Entrevista, 2017).  

 

Observamos a contra-hegemonia quando percebemos a resistência 

dessas mulheres em não se entregarem. Quando entro em uma casa na cidade 

e ali estão baldes, latas de tintas, tanques quebrados, vasos sanitários, galões 

de água mineral descartados nas ruas da cidade, caixas de isopor encontradas 

nos lixos e nesses recipientes estão as mais variadas e inimagináveis plantas, 

que segundo elas são verdadeiras “farmácias gratuitas” e vão além: Dona Devoir 

me diz que tem remédios capazes de curar dores, infecções e ainda prevenir 

diversas doenças.  

Não que o sistema econômico hegemônico tente destruir tais saberes e 

fazeres. Os grandes capitalistas das indústrias químicas, farmacêuticas, têxteis, 

pouco se importam com os conhecimentos tradicionais dos povos espalhados 

pelo Cerrado, Brasil, América latina, mundo afora. O avanço de tais complexos 

industriais, é que engolem as terras onde vivem os povos tradicionais que 

utilizam dos elementos da natureza disponíveis a eles. Assim, a migração para 

as cidades acontece de forma forçada, em muitos casos com o uso de violência. 

A (re) produção cria uma sensível ligação entre a mulher e o Cerrado. 

Essa dependência dos elementos Cerradeiros, essa fé e confiança no que foi 

aprendido e vivenciado desde sua infância, fazem com que a Mulher Cerradeira 

carregue consigo as Práticas Cerradeiras e resista ao capital.  

Estas “simbioses ou interligações vivas”, tanto na natureza como na 

sociedade humana, são a única garantia de que a vida, no mais amplo sentido, 

pode prosseguir nesse planeta (MIES; SHIVA, 1993, p. 23-24). 

 

Por ejemplo, las mujeres desde hace mucho tiempo han sido 
cocineras, curanderas o tienen un jardín. Aprenden de las 
propiedades de las plantas, de las flores. A lo largo de 
Mesoamérica, ellas eran quienes escogían las semillas para la 
próxima cosecha y probablemente una de las razones por las 
que se tienen doscientos tipos de papa, de maíz, es tal vez por 
la magnitud de la selección de semillas. Ahora les es quitada y 
expropiada esa labor por los Monsanto‟s del mundo. Las 
curanderas y las agricultoras actuales están guardando y 
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actualizando un conocimiento que es muy importante 
(NAVARRO; LINSALATA, 2014, p. 429). 

 

Acreditamos na sensibilidade da mulher e nas suas emoções como 

sentimentos adquiridos com atividades que requeiram cuidados. Gestar, parir, 

cuidar, curar, são as atividades que nos remetem logo à mãe. Todos somos filhos 

de alguém. Esses cuidados não podem ser utilizados com uma concepção 

dualista que coloca o emocional com algo irracional. Desde criança a mulher foi 

criada e educada para ser mãe. Quantas de nós não cuidou de suas bonecas, 

ainda que fossem bonecas feitas de milho? 

Enquanto a mulher é ser que cria, cuida, acalenta e dá a vida, a 

hegemonia esteriliza, destrói e extingue. Os cuidados da mulher para com a 

natureza e seu próximo são resultados de anos em que sua existência foi 

insignificante, sua voz foi calada, seus desejos foram repreendidos, sua coragem 

foi amordaçada. A prática de reprodução que as mulheres tanto praticaram no 

passado e até hoje seus instintos as fazem praticar, são resultados de fome, 

miséria e luta. Os direitos que tanto podemos desfrutar hoje, são lágrimas 

engolidas no passado e transformadas em luta. 

“A consciência do camponês expressa a consciência da pessoa, que é 

extensão da família e da comunidade e dos laços comunitários” (MARTINS, 

2002, p. 75). 

A oposição feminina ao patriarcado é também a oposição ao sistema 

econômico hegemônico. Enquanto o capitalismo se fortalece e consolida pelo 

mundo, a Mulher Cerradeira impõe-se como resistência, ainda que de forma 

marginalizada e apagada, assim como é a classe camponesa, assim como foram 

as mulheres que viveram antes de nós, elas foram resistência. 

Como a resistência caminha diante da expropriação? É necessário 

compreender a história da resistência feminina para que se compreenda a 

resistência dos saberes e fazeres das mulheres Cerradeiras. É fundamental que 

se entenda as ações das mulheres em busca de direitos, de formas distintas 

para que ao final fosse obtido o resultado esperado. Diante das narrativas de 

vida que ouvimos durante este trabalho, podemos perceber que cada mulher 

buscou por seus direitos de maneira diferentes, dispondo de pontos de partida 

distintos, de forma individual, silenciosa e solitária, em busca de seus direitos. 
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Das diversas narrativas de vida que ouvi, imagino todas acontecendo 

simultaneamente em lugares distantes um do outro, ou talvez muito mais 

próximos que possamos supor. De algumas das narrativas que essa pesquisa 

me proporcionou, faço uma rápida menção demonstrando como a resistência 

ocorre de modo distinto em cada uma das mulheres e como ela se faz presente, 

ainda que em situações adversas. 

Enquanto uma mulher branca, casada, residente em sua propriedade ou 

nas terras do pai/sogro aprende a ler e a escrever sozinha, pois elas não podiam 

ir à escola, em outra parte do Cerrado temos uma mulher negra, sem registro de 

nascimento, morando na propriedade dos patrões, acordando as 4h da 

madrugada para preparar lanche aos peões. Essa mulher nunca aprendeu a ler 

e nem a escrever, mas hoje, mora em sua própria residência, é casada e possui 

seu registro de nascimento, retirado por ela mesma que depois de adulta foi 

sozinha ao cartório e se registrou, sem a presença do pai e nem da mãe. 

Nesse mesmo momento, uma outra mulher faz o parto da vizinha. Pobres 

e distante da cidade e dos médicos, o que ela tem é uma tesoura fervida e panos 

velhos limpos. Ela dá à luz a uma menina que vai crescer ali, nos confins do 

Cerrado. Enquanto isso, outra mulher chora de medo do marido que está 

espancando os filhos no quarto e sem poder fazer nada, ela aguarda por sua vez 

de apanhar. Os motivos? O almoço não estava servido, ou outra desculpa 

insignificante.  

Mulheres lutam no campo e nas cidades por segurança e dignidade e 

passo a passo diante de conquistas e perdas, outra mulher, em outro ponto do 

Cerrado, recebe o título de posse de suas terras, após anos com os filhos e o 

marido, morando debaixo da lona. Ela sabe ler, tem diploma, terras, direitos e 

trabalho. Ela é empoderada. Ela está liberta das amarras patriarcais e talvez nem 

saiba que está e o quanto custou a outras mulheres os direitos que ela goza 

hoje, mas suas conquistas também há de ser degrau para a subida da neta 

recém nascida que vai crescer ali. 

“Por esse motivo, as emoções têm, também, uma dimensão política e 

extremamente importante nas estratégias contra-hegemônicas” (NAVARRO; 

LINSALATA, 2014, p. 431-432). 

A resistência dos saberes e fazeres cerradeiros se dá juntamente com a 

resistência feminina contra a hegemonia do capital, de forma lenta e a passos 



128 
 

curtos e difíceis de serem dados, por mulheres diferentes, desconhecidas e com 

ideais semelhantes. 

Muitas dessas mulheres nascidas e criadas no Cerrado, detentoras de 

conhecimentos, saberes e fazeres oriundos de elementos, símbolos e crenças 

apreendidos no Cerrado moram nas cidades. Trabalham de costureiras, 

cozinheiras, babás, vendedoras, diaristas, são assalariadas ou aposentadas. 

Sua proximidade com o Cerrado, com os elementos que ele oferece, dotadas de 

saberes apreendidos e fazeres ainda exercidos nas cidades, resistentes ao 

capital que tenta corroê-los, temos Mulheres Cerradeiras com suas Práticas 

Cerradeiras resistentes, re existentes, emancipatórias e contra-hegemônicas. 

 

En tal sentido, la apropiación de la naturaleza es un acto de 
internalización o asimilación de elementos naturales al Esta 
acción que determina a, y es determinada por, las fuerzas 
naturales, es al mismo tiempo un acto que determina y es 
determinado por el resto de los procesos que conforman el 
metabolismo general: la circulación, la transformación, el 
consumo y la excreción. "organismo" social (TOLEDO, 2008, p. 
5). 

 

Para além do movimento organizado, a (re)existência dos Povos 

Cerradeiros, sobretudo entre as mulheres, ocorre de forma tímida e individual a 

cada vez que uma delas planta uma semente cultivada a partir de suas próprias 

plantas, em uma lata de tinta velha e dali extrai seus componentes, que 

misturados a outros dão origem a um xarope. A (re)existência dessas Mulheres 

Cerradeiras, ocorre a cada passeio mato a dentro, procurando se esconderem 

de olhares vigilantes que cuidam de lavouras de milho, para retirarem do 

Cerrado, cascas e raízes que serão transformadas em remédios que servem às 

populações carentes e geram renda às famílias que vendem esses remédios. A 

(re)existência da Mulher Cerradeira ocorre quando ela se oferece ao dono de um 

lote baldio na cidade para cuidar desse lote e assim ao limpá-lo, ela planta 

mandioca, milho para tratar de suas galinhas e é capaz de manter até mesmo 

uma pequena horta. A Mulher Cerradeira (re)existe ao declamar em seus quase 

95 anos de idade, poesias que contam o passado para que esse não seja 

esquecido e, nessa poesia, tem além de doçura, marcas de movimentos 

libertários lutados contra a Ditadura Civil Militar. 
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A mulher que benze, cura e relembra as dezenas de partos realizados, 

(re)existe morando num barraco de chão batido na cidade com 3 netas e 10 

bisnetas e oferece gratuitamente seus préstimos de cura a quem quer que passe 

por ali em busca de algum alívio. A (re)existência ocorre a cada vez que a 

assentada que estudou lê um documento para seus companheiros e explica-lhes 

em reunião o que eles precisam fazer para retirar do banco um valor depositado 

pelo governo para aquisição de ferramentas. A (re)existência é real quando o 

casal de assentados mais novo do país, a época da entrega do título da terra, 

são pais de uma menina, que se apressou ao nascer de 6 meses de gestação e 

a mãe amamentando-a diz: essa aqui vai crescer aqui no Assentamento e vai 

aprender desde cedo o que é a luta pela terra. Assim, em cada vidro de xarope, 

oração proferida, semente mantida e filho criado, o Cerrado é renovado e sua 

(re)existência materializada. 
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CAPÍTULO 5 

DAS AQUARELAS DO PASSADO AOS TONS DE CINZA DA REALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minha vida, meus sentimentos, 

minha estética, todas as vibrações 

de minha sensibilidade de mulher, 

têm, aqui, suas raízes. 

Cora Coralina 

https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/
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Dias de acompanhamento e horas de entrevistas e narrativas de vida nos 

proporcionaram registros documentais de um passado repleto de experiências 

muitas vezes desconhecidas e não sintetizadas de forma metódica. 

Compreender como viveram e os elementos que constituem o presente dessas 

mulheres e realizar aqui um registro dessas narrativas de vida e pinturas de 

passado é a documentação de saberes e fazeres, de memórias que ajudam a 

compreender o presente dando voz ao silencio, colorindo memórias como 

aquarelas e trazendo à luz, ainda que monocromática e cinza, antagonismos que 

constituíram as mulheres que temos aqui presente nessa tese.  

Uma característica observada em todas as mulheres entrevistadas, é o 

retorno ao passado e a constituição detalhada na memória do local onde 

cresceram e aprenderam todos seus saberes e fazeres. Nem todas foram 

capazes de transmitir suas memórias para seu mapa mental, mas em nossas 

entrevistas e, principalmente durante suas narrativas de vida pude “visitar”, ainda 

que mentalmente, cada localidade descrita por elas e perceber o sentimento 

delas de amor e desapropriação, de saudade e tristeza, de fartura e presente, 

dada a riqueza nos detalhes reproduzidos. 

A união das informações captadas com o mapa mental, as narrativas de 

vida e as fotografias nos proporciona um retrato de cada mulher investigada, 

permitindo uma viagem ao seu passado com registros do presente e que nos 

proporciona compreender como que cada indivíduo é capaz de reagir a emoções 

de forma diferenciada, percebendo o espaço de acordo com sua maneira de 

observá-lo. 

Para Ricoeur (2007, p. 38) “A lembrança é uma espécie de imagem”. Bosi 

(2004, p. 15) complementa afirmando que “A lembrança é a sobrevivência do 

passado. O passado, conservando-se no espírito de cada ser humano, aflora à 

consciência na forma de imagens-lembrança. A sua forma pura seria a imagem 

presente nos sonhos e nos devaneios”.  

Ao analisarmos as experiências das mulheres e suas relações com o 

Cerrado, compreendemos de maneira íntima suas especificidades e sentimento 

de pertencimento. Para isso fizemos uma apresentação de cada mulher 

pesquisada, para facilitar o acompanhamento dos relatos posteriores. 

Bosi (2004) faz uma relação entre as memórias das pessoas jovens e 

daquelas que “já viveram sua vida”. Para a autora, os jovens não se ocupam 
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longamente com o passado enquanto que a pessoa mais vivida, ao lembrar do 

passado, está se ocupando conscientemente e atentamente do próprio passado, 

da substância mesma da sua vida.  

 

Dona Livertina 

A Fotografia 5 nos mostra Dona Livertina, benzedeira, conhecedora das 

plantas do Cerrado e usos para remédios. Foi nascida, criada e morou por “toda 

a vida” na roça, tendo se mudado para a cidade “depois dos filhos grandes”. É 

viúva, mora nos fundos da casa de uma filha, onde tem um quintal com diversas 

plantas medicinais e um galinheiro. Ainda benze e faz xaropes, tudo de forma 

gratuita. Dona Livertina tem em sua fala firme e mansa memórias de 

nascimentos e mortes. Entre curas e doenças, a maneira como ela perdeu seu 

filho caçula nos comoveu e mostrou a fortaleza que existe dentro de uma mulher, 

mãe e esposa que perde dois filhos, o marido e as posses e ainda vê beleza no 

pouco que hoje a vida lhe proporciona. 

 

Fotografia 5 – D. Livertina e suas plantas, em seu pequeno espaço de terra 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Na sua casa, uma caminha de solteiro é a mobília do quarto. Seu luxo é 

a televisão com a poltrona que ganhou dos filhos e netos no dia das mães. 

Diversos porta-retratos estampam as paredes, segundo ela, é o que ela gosta 

de ganhar de presente, pois não usa nem perfume, nem mesmo chinelo, 

“Chinelo, só quando tenho que ir em algum lugar muito chique” Como foi quando 

ela entrou com seu neto no altar. Simplicidade que vai até a área externa, onde 

Dona Livertina faz questão de nos servir um café coado naquele momento. 

Depois fomos conhecer o quintal que ela tem nos fundos de casa. Grandes 

árvores, um galinheiro, poucos franguinhos e muitas plantas que ela usa para 

fazer os chás e remédios que toda a família e até os vizinhos vem pedir para ela. 

Dona Livertina não sabe ler, mas tem os olhos cansados de quem já fez 

muita leitura da vida. As mãos de quem teve muito trabalho pela vida, rosto 

marcado por sinais de que não foi fácil, mostra um sorriso por qualquer motivo, 

mas em sua narrativa de vida vidra os olhos, como se revivesse o passado duro, 

sofrido, trapaceado, conforme se observa na Fotografia 6. Segundo ela, a fartura 

sempre foi dada pelo Cerrado, mas sempre foi preciso muita força de trabalho. 

Porém, na falta do marido, que morreu muito jovem, foi traída pelo cunhado, 

instruído pelo irmão para cuidar dela, dos filhos e do patrimônio que possuíam. 

Uma grande fazenda e, de acordo com as palavras dela, “aquele currião de gado 

branquinho foi levado embora”. Atitude daquele que era para zelar dela e de seus 

filhos na falta do marido que morreu de uma doença desconhecida, fizeram com 

que ela viesse para a cidade em busca de melhores condições de vida.  
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Fotografia 6 – O olhar cansado de D. Libertina fixa ao longe seu galinheiro 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 

 

Alicerce e honra de uma família inteira, carrega no rosto e no coração 

marcas de um passado no campo, ora farturento como ela mesmo diz, ora de 

muita necessidade. 
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Dona Zenaide 

Dona Zenaide, casada, mãe de dois filhos, ambos com curso superior 

completo, informação sempre enfatizada por ela. Avó de 2 meninas, sendo uma 

delas apaixonada pela terra, pelas plantas, remédios, raízes e tudo o mais que 

a avó pode ensinar. Nasceu e morou sempre no meio rural. Hoje, mora às 

margens do rio Araguaia, produz praticamente tudo que come, comprando na 

cidade apenas alguns produtos, como sal, farinha de trigo e fermento. Usa a 

própria semente para cultivo de grãos e horta. Conhecedora das plantas, utiliza 

raízes que extrai do Cerrado, “sempre de forma muito respeitosa com a natureza, 

peço até permissão quando entro no mato”, diz. 

O que mais chama a atenção ao chegar na casa de Dona Zenaide é o 

tamanho da mesa: enorme e com dois bancos inteiriços em volta. Um fogão de 

lenha logo na entrada e o convite para um café, irrecusável, por sinal, conforme 

a Fotografia 7 nos mostra. 

 

Fotografia 7 – D. Zenaide com seu irrecusável café, moído e coado na hora 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Dona Zenaide é muito eloquente, fala com propriedade dos seus 

conhecimentos. Depois que nos conhecemos, por ocasião desta pesquisa, 

nossas famílias constituíram uma linda amizade.  

As andanças pelos quintais de Dona Zenaide nos proporciona um 

espetáculo de cores e cheiros, conforme pode-se observar na Fotografia 8. 

 

Fotografia 8 – Algumas imagens do quintal de D. Zenaide 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 

 
Bananeiras, pés de laranja, limão, mexerica, goiaba, abacaxi, mamão, o 

pé de maracujá que sobe a cerca e vai árvores acima. Mandiocal, chiqueiro, 

galinheiro e a horta... ah a horta de Dona Zenaide é encantadora. A variedade 

de pimentas deixa colorido a entrada da horta, seguida de tomatinhos cereja, 

muito alface, couve, rúcula, agrião, salsa, e cebolinha. 
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Dona Devoir 

Dona Devoir, apresentada na Fotografia 9, tem conhecimento das plantas 

e remédios do Cerrado. Porém, a maioria de seus saberes estavam guardados 

na memória. Divorciada, morou quase a vida toda na fazenda, hoje mora na 

cidade. Cultiva diversas plantas medicinais em casa, alguns alimentos e 

temperos, borda, tece e costura. Durante a entrevista, nos contou que tem 

plantado em sua casa “Dipirona” e “Aspirina”. Pedi que ela me contasse mais: 

 

São as plantas que dão o remédio. Essas plantas quase 
ninguém acha mais. Sumiu. Acabou tudo. E eu tenho. Eu trouxe. 
Fui trazendo. Cada mudança de roça, de casa em casa, eu 
carregava a mudinha comigo. Você pode perguntar aí na rua 
quem tem, quem conhece. Tem gente que nunca viu. E o meu 
tá ali, ó. Alastrado. Vou ter que cortar um pouco fora. Se 
perguntar quem quer, ninguém quer. É só amassar a folha e 
ferver. Toma o chá. A dor passa na hora. Cura até inflamação 
(D. Devoir, Entrevista, 2017). 

 

Fotografia 9– D. Devoir e seus inúmeros vasos de remédios e ervas 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Nos tempos em que morava na fazenda com o pai e depois com o marido, 

plantava algodão, colhia, descaroçava e tecia. Plantou fumo e colhia, trançava e 

curava para o marido vender na cidade. 

Dona Devoir, em sua Narrativa de Vida, nos contou que a mãe morreu 

quando ela tinha dois anos e, que o pai não se uniu em matrimônio com outra 

mulher, tendo criado ela e seus dois irmãos sozinho. Depois de se casar e dar à 

luz a 6 filhos, ela herdou a parte que lhe cabia da propriedade do pai. Com os 

filhos já criados, o marido resolveu vender a propriedade que ela herdara e 

comprar em outro lugar, que segundo ele daria mais terra. As terras, que eram 

sua herança e, portanto, devido ao fato de serem casados com comunhão de 

bens, eram propriedade sua, foram vendidas e as novas terras adquiridas foram 

colocadas no nome do casal. Segundo ela, após se separarem, o ex-marido, 

então, quis comprar "a parte” dela, que foi vendida e nunca foi paga. Memórias 

que levam ao silencio por poucos segundos, até que Dona Devoir muda de 

assunto. Vejo em seus olhos que o passado não pode impedir que o presente 

seja vivido e que venha o futuro. 

 

Aí quando meu marido largou de mim, por causa de uma moça 
de 18 anos, que dizia estar grávida dele, mas não era não, 
porque, você precisava de ver, o menino nasceu dos cabelo 
enroladinho, enroladinho... Então, ele quis a parte dele. Foi aí 
que ele vendeu tudo e pegou o dinheiro da parte dele, mas levou 
uns 6 anos e o rapaz que comprou não pagou minha parte e 
resolveu devolver a minha parte, aí meu ex-marido disse que ia 
vender ela, ele vendeu mas o dinheiro, até hoje ... (Dona Devoir, 
Entrevista, 2017). 

 

Dona Devoir não reclama, ela conta essa passagem da vida dela e logo 

conta que a propriedade era bonita demais, que a terra não era muito boa, mas 

lá tinha um rio com cachoeira pertinho de casa. Mas no dia dessa entrevista, eu 

fui para casa e não conseguia esquecer o que ela me relatou. O marido a deixara 

sem “um palmo” de terra, plantando couve em latas de tinta, cebolinha na bacia 

de plástico e outras ervas em filtros de barro velhos. Atrocidades cometidas em 

razão da ganância.  

Ela conta que onde era a sede da fazenda do pai, depois passou a ser a 

sede do ex-governador de Goiás Maguito Vilela. Segundo ela, tudo está lá, do 
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mesmo jeitinho. Com aquela “mesona de aroeira no meio da cozinha”. Em casa, 

fiquei imaginando a grandeza dessa propriedade e a atitude desse marido e pai. 

Bosi (2004) conta dos espaços da memória. Ela afirma que a casa 

materna sempre é presente nas memórias. Talvez não seja a primeira ou a última 

casa em que se morou, mas certamente aquela em que momentos especiais 

foram vividos. Assim como a mesa de aroeira de Dona Devoir, para Bosi (2004) 

sempre há objetos que povoam a memória. 

 

Depois de muito andar atrás de médico e fazer exame, 
encontramos um médico que pediu um exame que custava 1600 
reais. Perguntou se a gente tinha condição. Eu falei, não tenho 
condição mas a gente faz assim mesmo, a gente corre atrás. Aí 
ele falou, se for mesmo o que eu tô pensando (Alzheimer) esse 
exame vai dar. Aí nós fomos fazer o exame. Ficou o dia inteirinho 
naquele trem (máquina de tomografia), fazendo exame. Aí 
quando foi umas 5 horas, ele saiu de lá com o exame e chamou 
nós lá (a voz dela quase some nesse momento). Ai ele falou 
realmente é mesmo. Não precisa andar mais pra procurar... não 
precisa. Agora é só remédio (as duas ficam caladas, se entre 
olhando e eu tentando enxugar as lágrimas, em vão). Aí a gente 
chegou com o exame e foi mostrar pra C* (neta Psiquiatra), C* 
falou: é.... é isso mesmo. A C* chorou até, tadinha. Eu chorei e 
falei, não tô acreditando, não tô acreditando... (Dona Devoir e 
Dona Sônia, Entrevista, 2017). 

 

Os relatos de Dona Devoir e Dona Sônia cortam o coração. Dói ouvir as 

dificuldades que as duas estão passando, principalmente após a descoberta de 

que Dona Sônia, com 53 anos, está com Alzheimer.  
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Dona Sônia 

Acompanhar a execução do mapa mental de Dona Sônia, como pode ser 

visto na Fotografia 10, foi uma experiência única. Confidencio que após a estadia 

com Dona Sônia, uma nova pessoa nasceu e mim, assim como ela: forte e 

sorridente. 

Dona Sônia me fez perceber como a vida é efêmera. Como devemos 

cuidar de nossa saúde e viver os bons e maus momentos sempre com um sorriso 

no rosto. Dona Sônia, aos 53 anos de idade recém diagnosticada com Alzheimer, 

se lembrava feliz de todo seu passado e os momentos em que estivera vivendo 

no campo. Me contou com detalhe cada desenho realizado no Mapa Mental. 

Apontando para os lugares que ela se referia, contava das artes de criança, mas 

em sua folha de papel, apenas palavras e rabiscos desconexos e sem 

entendimento eram vistos. 

 

Fotografia 10 – D. Sônia realizando seu Mapa Mental 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Autoria: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Em determinado momento, observando o que fazia, D. Sônia parou, me 

olhou profundamente por um segundo silencioso e duradouro e me disse:  

 

_ Eu não sei como eu conseguia fazer tudo o que eu fazia. Eu 
era corretora de imóveis... trabalhava no banco. E agora, olha 
aqui... (mostrando para seu mapa mental) não consigo mais nem 
escrever (D. Sônia, Entrevista, 2017). 

 

A Fotografia 11 nos mostra as ervas de D. Sônia que não quis mais ser 

retratada, pois chorou após sua Narrativa de Vida e estava com os olhos 

vermelhos. Divorciada, mora com a mãe. Nasceu e morou até adolescente na 

fazenda com a mãe, tendo se mudado para a cidade ao se casar. Hoje, não 

trabalha e está em tratamento do Alzheimer recém descoberto. Faz chás, 

remédios, cultiva ervas medicinais, temperos e tece mantas e cobertas. 

Trabalhava com a mãe e os irmãos, todos crianças, no cultivo de algodão, 

também plantava o fumo e enrolava as folhas.  

 

Fotografia 11 – Os temperos de D. Sônia 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Dona Juliana 

A Fotografia 12 retrata Dona Juliana benzendo um senhor que chegou em 

sua residência enquanto estávamos lá. Segundo ele, qualquer problema que 

você estiver passando, é só vir aqui que Dona Julia (como é chamada) benze 

você e tudo na sua vida melhora.  

 

Fotografia 12 – D. Juliana enquanto benzia 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
 

 

Dona Julia nasceu e morou sempre no meio rural, quando criança morava 

com os pais que eram trabalhadores em propriedades de outras pessoas, depois 

com o marido, na mesma condição. Foi parteira, é benzedeira, planta ervas 

medicinais, faz remédios e garrafadas, cria galinhas e porcos. Hoje, viúva, depois 

de 65 anos casada, mora na cidade, com as filhas e netas. 
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Dona Laurinda 

Dona Laurinda morou sempre nas fazendas, trabalhando. Aprendeu a fiar 

ainda criança. Hoje mora na cidade, não tem mais o tear, mas tece todos os dias 

no tear do Museu Histórico de Jataí, conforme podemos observar na Fotografia 

13. Ela participa ativamente do grupo de fiandeiras do município. Foi numa 

reunião de fiandeiras que eu a conheci. Aquele sorriso aberto me convidou a 

estar junto dela. Mais uma amizade que essa pesquisa me rendeu. 

 

Fotografia 13 – D. Laurinda em seu tear no Museu Histórico de Jataí 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 

 

Dona Laurinda nos contou que teve que vender o tear que herdou da 

madrasta por questões financeiras. Precisava do dinheiro e o tear era o único 

bem de valor que possuía. Ela conta que jamais esqueceu do tear que ela 

aprendeu a tecer desde menina e que se realiza pessoalmente utilizando os 

teares do Museu Histórico de Jataí e também da Casa de Cultura de Jataí, onde 

também estivemos acompanhando suas horas e horas de tecelagem, conversas, 

cafés e muitos risos. 
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Dona Maria Eloá 

Dona Maria Eloá nos mostra suas almofadas bordadas à mão por ela 

mesma na Fotografia 14. Como em diversos contatos com as mulheres aqui 

descritas, na casa de Dona Eloá, como é chamada, não foi diferente, não saí de 

lá sem um presente. A almofada da esquerda foi a que eu escolhi, quando ela 

me perguntou qual das três eu achava mais bonita. Dona Eloá nasceu e cresceu 

no meio rural, hoje aos 93 anos é casada e mora na cidade. Praticamente 

autodidata, tendo sido alfabetizada em casa pela mãe, é poetiza, tecelã, borda 

e ensina Esperanto. 

 

Fotografia 14 – D. Maria Eloá me mostrando suas almofadas bordadas 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
 

 

Quem chega à casa de Dona Maria Eloá e vê pela primeira vez aquela 

senhora de lisos cabelos brancos, não imagina o quão denso é sua narrativa de 

vida. Dona Maria Eloá, nos presenteia com dois de seus livros e ainda nos faz 

uma promessa de uma poesia de cunho socialista para compor nossa tese. 
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Cercada por estantes repletas de livros, conforme se observa na 

Fotografia 15, Dona Maria Eloá possui estreito relacionamento com o mundo 

virtual. Utilizando a internet, se comunica com pessoas no mundo todo por meio 

da língua Esperanto. Perguntei a ela o que os amigos esperantujos falam sobre 

o Brasil e ela me disse que todos se assustam com o golpe sofrido pelo país. 

Política e poesia se misturam em uma mulher de aparência doce e que se revela 

uma muralha em suas palavras. Esperanto em português significa esperançoso, 

é assim que ela diz se sentir em relação ao Brasil. 

 

Fotografia 15 – Estantes repletas de livros, prêmios e homenagens 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 

 
Os saberes de Dona Maria Eloá começam no artesanato. Entre o 

pensamento que não cessa e as tramas do bordado são as almofadas que ela 

considera sua arte. Tecidas com muita destreza, os 93 anos dessa senhora não 

são identificados sem que ela conte. Aprendeu a fiar, cardar, tecer quando 

menina, com a mãe. Nasceu e cresceu no Campo, vindo para a cidade para 

estudar, após aprender a ler e escrever sozinha. Dona Eloá me chama para 
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aprender Esperanto com ela e quando eu digo que preciso terminar o doutorado 

primeiro, ela me diz: Eu não tenho mais esse tempo todo. 

Sentada no sofá, conforme se observa na Fotografia 16, autografando os 

livros de sua autoria, entre quadros e almofadas bordados por ela, revistas em 

Esperanto e seus quadros de homenagem. 93 anos que não se conta em uma 

simples tese. 93 anos de saberes que a vida forjou. Aprendeu Esperanto ouvindo 

aulas pelo rádio enquanto lavava roupa à beira de um riacho. Ao se mudar para 

a cidade para terminar seus estudos se encantou pela militância que buscava 

igualdade social e a queda da Ditadura Militar. Dona Eloá diz não ser novidade 

para ela que as grandes forças tenham derrubado a presidenta Dilma, ela não 

conta, mas seus olhos mostram que o que ela conheceu durante as reuniões às 

escondidas no período militar foram muito duros para falar, talvez por isso ela 

tenha escolhido bordar. 

 

Fotografia 16 – D. Maria Eloá autografando os livros de sua autoria 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Segundo Beauvoir (1970), as propagandas soviéticas afirmavam que 

quando a sociedade socialista dominasse o mundo todo, não haveria mais 

homens e mulheres e sim trabalhadores iguais entre si. 

Com grande apego à ideologia e a política, Dona Eloá se orgulha em 

mostrar as homenagem que recebeu emolduradas na parede. Em uma delas 

“Homenagem aos comunistas históricos do PCB em Goiás” pela militância nas 

décadas de 1960 e 1970, em outra um “Certificado de Honra ao Mérito” 

concedido pela Fundação Dinarco Reis do Partido Comunista Brasileiro, por sua 

participação ativa nas lutas populares contra as desigualdades sociais e em 

defesa do Socialismo. 
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Dona Diolina 

A Fotografia 17 nos mostra Dona Diolina em sua máquina de costura. 

Artesã e costureira, viúva, mora na cidade, mas sempre morou em fazendas com 

os pais e com o marido, trabalhando. Em sua casa possui uma infinidade de 

plantas medicinais, árvores frutíferas naturais do Cerrado e orquídeas. 

 

Fotografia 17 – D. Diolina costurando seus tapetes 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 

 

 

Ao chegar à residência de Dona Diolina, logo na porta, o que nos encantou 

foi a enorme árvore de lavanda que faz sombra até no outro lado da rua e deixa 

perfumada a casa de Dona Diolina. Ali, ela mora com uma filha e diz que “não 

esquece dos tempos bons da roça, por isso que ela mantém tanta plantação em 

seu quintal”.  
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Dona Guilhermina, 

Retratada pela Fotografia 18, entre suas plantas utilizadas para fazer 

remédios, é casada, mãe de 4 filhos e avó de 2 meninas, Cecília e Sara que é 

portadora de Síndrome de Down. Militante pela inclusão de portadores de 

necessidades especiais, acompanha a filha e a neta em movimentos e gerencia 

uma rede social dedicada a Sara e sua rotina. É diarista doméstica, cultiva ervas 

aromáticas, temperos e plantas medicinais. Faz chás e remédios e, segundo ela, 

é cozinheira “de mão cheia”. 

 

Fotografia 18 – D. Guilhermina entre suas plantas medicinais 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: AGRICOLA, Josie Melissa Acelo 

 

Devido a uma série de intolerâncias alimentares que Sara possui, D. 

Guilhermina desenvolve receitas com o uso de leite de cará de inhame, farinha 

de castanhas diversas, paçoca de castanha de baru, dentre outras. Ela compra 

o coco e produz o leite e farinha de coco.  
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Dona Sebastiana 

Com significativo conhecimento empírico do Cerrado, Dona Sebastiana é 

capaz de identificar plantas, folhas, frutos e raízes de todo o Cerrado. Não sabe 

ler e nem escrever. Mora na cidade, mas nasceu e morou em propriedades 

rurais, “trabalhando para os outros” desde criança. Segundo ela, com 12 anos, 

às 4 h da manhã já estava de pé moendo a cana-de-açúcar para fazer o melado 

que serviria de merenda para aqueles que iam para a lavoura. Conta ainda que 

aos 16 anos veio sozinha à cidade para se registrar.  Benzedeira e cozinheira, 

D. Guilhermina faz sabão com restos de óleo, lava roupas para hotéis, faz carne 

na lata e bolo para vender, além de procuradíssimos xaropes, mas sua paixão 

mesmo são as orquídeas que ela mesma extrai no Cerrado e cultiva em casa, 

produzindo e doando mudas. Na Fotografia 19 é possível observar Dona 

Sebastiana cuidando de suas orquídeas. 

 

Fotografia 19 – D. Sebastiana entre suas orquídeas extraídas do Cerrado 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Dona Brasilina 

Dona Brasilina, Viúva, sempre morou no meio rural. Depois de doente veio 

para a cidade e mora nos fundos da casa da filha, conforme a Fotografia 20. 

 

Fotografia 20 – A casinha de madeira de D. Brasilina 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017,2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Hoje doente, Dona Brasilina quase não faz os trabalhos de antes. Com 

grande dificuldade de caminhar, ela fica mais quieta em casa e faz somente os 

trabalhos que podem ser desenvolvidos por ali mesmo. Tem profundo 

conhecimento de raízes e confecção de remédios e garrafadas. Com a ajuda de 

sua filha, ela faz ainda remédios, chás e xaropes que são comercializados e 

garantem a renda da casa. Acompanhamos a coleta e separação das raízes que 

elas iriam utilizar na semana. Registramos, na Fotografia 21, algumas raízes que 

ela estava trabalhando no momento. 

 

Fotografia 21 – Algumas raízes encontradas sobre a mesa de D. Brasilina 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
 

 

Benzedeira, Dona Brasilina sempre criou animais para alimentação. 

“Nunca matei, não tinha coragem, mas descarnava uma vaca inteira sozinha, 

porco também. Galinha era fácil”. Cozinhava panelas para 20 a 30 peões de 

lavoura quando ainda era menina.  
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Dona Dirce 

Chegando pela estrada, logo avistamos a placa que Dona Dirce nos 

informou como referência para o lote dela dentro de um assentamento. O “Rei 

do Pequi”, dizia a placa, mas segundo ela, em tom divertido, ela vai mandar 

trocar a placa, pois ela que é a “Rainha do Pequi”. Dona Dirce nos conta que 

tudo que eles tem hoje é devido ao manuseio do pequi. Quando foram para o 

assentamento, eles não tinham dinheiro para nada. Após morar anos debaixo da 

lona preta com os 3 filhos, Dona Dirce afirma que queria construir ali na tão 

sonhada terra, sua casa e para isso precisou “inovar e ir à luta”. Comprando o 

fruto do pequi, começaram então, a agregar valor ao que ela chama de “fruto de 

ouro do Cerrado”. Embalando, tirando a poupa, fazendo farofas e outros 

alimentos e vendendo in natura, conforme visto na Fotografia 22. 

 
Fotografia 22 – Os pequis de Dona Dirce dispostos para comercialização 

Fonte: Acervo Pessoal de Dona Dirce 
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Então, ela decidiu que iria voltar a estudar e, em 2017 estava graduada 

em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Estadual de Goiás, Campus 

Jataí. Ela ressalta o quanto aprimorou sua produção e se sente confiante da 

qualidade e do respeito aos parâmetros que segue na industrialização do fruto 

do pequi e dos outros produtos que ela fabrica e comercializa. 

Dona Dirce morou sempre no meio rural, trabalhando nas propriedades 

de terceiros. Ela nos conta: “Nasci na propriedade do meu pai, mas depois que 

casei foi só perambulando. Ficava na cidade nos intervalos em que o marido 

estava desempregado. Até que surgiu o convite para um acampamento do 

movimento sindical sem-terra” e, segundo ela: “Aí que fui entender o que é a 

reforma agrária e fui ver que pra ter terra nem sempre precisa invadir terra de 

ninguém”.  

Não poderia deixar de almoçar com Dona Dirce e sua família e, claro, 

frango caipira e pequi foi o prato principal, registrado pela Fotografia 23.  

 

Fotografia 23 – Frango com pequi para o almoço com Dona Dirce 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 

 

Ela ressalta que não é época de pequi, mas que, com os procedimentos 

que elas realizam, é possível ter pequi o ano todo e me mostra o freezer cheio.  
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Nubia 

Nubia foi a mais nova das mulheres que acompanhamos. Seu marido é 

filho de Dona Dirce, que nos contou que quando estavam acampados, faltou um 

nome para completar o grupo exigido pelo INCRA - Instituto Nacional de Reforma 

Agrária – para que fosse dado andamento no processo de liberação dos lotes no 

assentamento que seria designado a eles. Foi então que o filho mais velho 

completou 18 anos e para que o documento fosse encaminhado, o nome dele 

foi incluído. Logo Nubia também completou 18 anos e eles se casaram e de 

presente veio o lote pleiteado no assentamento. Vizinhos dos pais/sogros, o 

casal recebeu juntamente com o título de propriedade da terra, um certificado 

que os homenageavam por serem o casal mais novo do Brasil a ser assentado 

pela política oficial de Reforma Agrária.  

Nubia então começou a trabalhar com a sogra, o sogro e o marido na 

manipulação do pequi e, junto com a sogra, elas fazem pão, bolo, roscas, 

conservas de pimenta, de pequi, pé de moleque e doce de leite sem lactose. Na 

Fotografia 24 estão alguns produtos comercializados também na feira municipal 

aos domingos. 

 

Fotografia 24 – Alimentos produzidos e comercializados por Nubia e Dirce. 

Fonte: Acervo Pessoal de Núbia 
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Nubia nos conta que quando se casou não conhecia nada sobre 

acampamento e assentamento, que era uma vida diferente e que depois ela se 

apaixonou pela agricultura familiar. Ela lembra: “Aí fui buscar aprender a fazer 

as coisas né? Porque na cidade a gente aprende só a comprar”. 

Logo ingressou também como acadêmica do curso de Tecnologia de 

Alimentos para fins de estudos e regularização às normas sanitárias e, hoje 

recém mamãe, ela já retornou às suas atividades no curso de Mestrado em 

Produção de Alimentos no Instituto Federal Goiano, Campus de Rio Verde. Sua 

pesquisa não poderia ser outra, que não estudasse a manipulação do pequi. 

Nubia e Dona Dirce plantam horta, mandioca, milho e feijão. Elas 

entregam a produção nas escolas públicas credenciadas com o PAA - Programa 

de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, gerido pela Secretaria do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário- MDA, extinto pelo presidente Jair 

Bolsonaro em 2019. 
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Dona Hilda 

A chegada a casa de D. Hilda impressiona pela quantidade de plantas que 

ela tem logo na calçada. A tradicional árvore para sombra não poderia ser 

meramente estética, pois na residência de D. Hilda ela é frutífera e suas folhas 

são utilizadas para fazer chás e remédios. Através da Fotografia 25 podemos ter 

uma ideia do que iremos encontrar dentro da casa de d. Hilda. 

Professora aposentada, ela nos convida para entrar e, então vejo mais 

plantas. Dentro de latas, pneus, caixas de isopor, em pequenos espaços de terra, 

ela não deixa um espaço sem plantar. São muitas plantas e todas com sua 

função para a confecção de remédios e chás que ela doa para seus amigos e 

amigas, para os vizinhos darem para os filhos e para quem mais necessitar.  

 

Fotografia 25 – A entrada da casa de D. Hilda repleta de plantas. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
 

 

Segundo Dona Hilda em seu quintal tem remédios que podem curar até 

mesmo câncer. Além desse saber, ela também é fiandeira. 
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Participante do grupo de fiandeiras de Jataí, nos conta que foi para o 

Museu Histórico de Jataí para tecer seus fios de algodão, porque há muito tempo 

precisou, por motivos financeiros, vender seu tear e, sentindo muita falta da 

prática de tear, ela encontrou no grupo de fiandeiras o local para voltar a tecer.  

Estivemos com Dona Hilda em sua residência e também a 

acompanhamos em dois locais onde ela usa os teares, além do Museu Histórico 

de Jataí, ela também trabalha nos teares da Casa da Cultura, como pode se ver 

na Fotografia 26, local onde conheci outras mulheres com inúmeros saberes e 

fazeres Cerradeiros, que me renderam conhecimentos imensuráveis, claro, ao 

sabor de um bom café. 

 

Fotografia 26 – Dona Hilda utilizando o tear da Casa da Cultura de Jataí  

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 

 

Dona Hilda ainda faz seus artesanatos nas horas vagas e nos apresenta 

seu quartinho com os fios de algodão e tecidos que ela mesma fia e tece, onde 

ela passa seu tempo livre. 
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Luciana 

Filha de assentados, também lutou pelo seu lote de terra. Segundo ela, o 

amor à terra vem desde criança, ao ver o pai e a mãe na lida com plantas e 

pequenos animais. Luciana vai além. Palestrante, ela coloca em prática muito do 

que aprende com os cursos que faz. Disseminadora de conhecimentos práticos 

de hidroponia e piscicultura, em sua propriedade não poderia deixar de existir 

sua plantação de verduras hidropônicas e o seu novo empreendimento, com o 

qual ela está muito empolgada, que são seus tanques de peixe.  

Estar na casa de Luciana é como estar hospedada em um hotel rural. O 

suco verde que ela nos serve todos os dias é feito com couve, limão, cenoura e 

gengibre, todos colhidos na hora. A piscina natural com água corrente é 

convidativa para o banho. Ela diz, vamos? Eu asso carne e nós tomamos 

cerveja! Mas a ciência fala mais alto e fico só na observação.  

A maneira como Luciana conta sobre seus empreendimentos é 

contagiante e, em suas palestras, ela demonstra àqueles que estão na mesma 

situação que ela, de assentado e com poucos recursos financeiros, que é 

possível realizar sonhos e fazer com que sejam lucrativos. 

Não faltou arroz com galinha caipira e pequi no almoço e nem pão de 

queijo feito com ovos caipiras, além de queijos produzidos por ela mesma no 

lanche da tarde. Ao anoitecer tivemos essa visão que a Fotografia 27 nos 

demonstra. 

Fotografia 27 – Fim de tarde no sítio de Luciana 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Dona Aparecida 

A chegada à propriedade de Dona Aparecida já demonstra que o fim de 

semana vai ser de comilança. Inicialmente combinamos de fazer pamonha de 

um pouquinho apenas de milho, plantado ali mesmo, mas depois que o marido 

chega com um ralo elétrico para ralar o milho, o pouquinho de milho se 

transforma em 3 sacos de milho. Então acompanhei a famosa pamonhada. Os 

vizinhos chegam com linguiça, pimentas variadas, jiló e queijo para compor as 

tradicionais pamonhas, além das bebidas. 

Mesmo com o ralo elétrico, que foge das tradicionalidades, ralar os 3 

sacos de milho não pareceu ser fácil. Os homens se revezaram enquanto as 

mulheres foram descascando os milhos. Eu ajudei, embora tenha consciência 

de que minha participação não rendeu muita ajuda! 

Depois, enquanto o grande tacho de cobre com a água de cozinhar as 

pamonhas foi disposto no fogão a lenha, as pamonhas foram sendo embaladas. 

Tradicionalmente, com uma prática própria cerradeira, as palhas são dobradas, 

de forma que a pamonha crua, em estado líquido fosse despejada ali dentro. A 

amarração com uma palhinha de milho tem sua finalidade: um nozinho é com jiló 

e sem nozinho é adoçada com açúcar. Todas levam um pedaço generoso de 

queijo fresco. 

Embora me parecesse difícil demais fazer as pamonhas, não foi só isso. 

Rapidamente, Dona Aparecida passou a fazer cural doce e angu salgado, tudo 

no fogão à lenha. Corria no quintal e trazia salsa e cebolinha, voltava para pegar 

pimenta verde de cheiro.  

Tudo foi uma festa de cores, aromas e sabores. A fumacinha da pamonha 

quente, o amarelo do milho e o verde contrastante da pimenta e do jiló. As 

pessoas sorrindo e conversando numa harmonia bonita, rara e verdadeira. Ali 

não havia interesses, nem a busca por vantagens. Ali a amizade em volta de um 

tacho sobre lenhas é que reinava, à espera da pamonha que ficou pronta junto 

com o pôr do sol, que nos proporcionou novo espetáculo de cores e sentimentos.  

Mais uma vez percebi que o que nos parece caro, para elas é um prazer 

que levemos para a cidade. Após o fim de semana com pamonhada com Dona 

Aparecida, sua família e vizinhos, voltei para casa com vários potinhos plásticos 

cheios de deliciosas tradicionalidades cerradeiras. 
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Dona Aparecida cuida de horta e pequenos animais, além disso, ajuda o 

marido nas atividades da propriedade. Ela trabalha juntamente com ele na lida 

com o gado e também na ordenha. Ela fez questão que registrássemos esse 

momento, visto na Fotografia 28.  

 

Fotografia 28 –Dona Aparecida na ordenha 

Fonte: Acervo Pessoal de Dona Aparecida 
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Dona Lázara 

Lázara nos recebe em sua residência logo cedo com bolo e café. Animada 

para o fim de semana, me disse que ficou com medo que eu não encontrasse o 

lote dela no assentamento e, por isso, estava lá com o celular apontado para o 

alto na esperança de algum sinal de internet.  

Lázara nos conta que a primeira vez que entrou em uma escola foi aos 

dez anos de idade para se alfabetizar e que se casou aos 16 anos, tendo parado 

de ir à escola. Com os filhos entrando no ensino fundamental, Lázara voltou aos 

estudos e aos 26 anos, frequentava a mesma sala da filha que à época estava 

com 11 anos. Aos 32 anos, terminou o ensino médio.  

Em meu primeiro ano como docente na UEG, Universidade Estadual de 

Goiás, tive Lázara como aluna no ensino superior. Era o ano de 2011 e ela estava 

concluindo o curso de graduação em Tecnologia de Alimentos. Na universidade, 

Lázara teve o desafio de vencer o preconceito que os colegas tinham devido ela 

ser assentada. Segundo ela, eles achavam que ela era “invasora de terras” e, 

sorri contando que tinha que explicar que não era nada disso. Ela recorda que 

não foi fácil, mas que venceu.  

Ainda aluna, Lázara deu andamento ao que havia aprendido em um curso 

de produção de alimentos com mel e com o auxílio de um professor, deram início 

a um projeto de extensão chamado “Apicultura e Desenvolvimento Sustentável”. 

Esse projeto é um dos mais antigos e mais premiados da UEG. 

Desde 2009, o projeto já recebeu várias premiações, dentre elas um 

concurso promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) em parceria com a Caixa ODM, que, segundo Lázara, contemplou a 

iniciativa com R$ 25 mil, utilizados para investimentos em equipamentos para o 

beneficiamento do mel e de proteção individual, utilizados pelos participantes 

das atividades do projeto, conforme se observa nas Fotografias 29 e 30. 
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Fotografia 29 – Equipamento para processamento do mel 

Fonte: Acervo Pessoal de Dona Lázara 

 

Lázara conta com orgulho dos inúmeros prêmios recebidos pelo 

reconhecimento da importância do projeto, que hoje é fonte de renda para várias 

famílias dos assentamentos assistidos. Na Fotografia 30 estão, além de Lázara, 

alguns alunos que trabalham com ela no projeto de extensão universitária e 

alguns assentados, que também são responsáveis pelas atividades. 
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Fotografia 30 – Participantes do Projeto de extensão Apicultura e 
desenvolvimento sustentável e os produtos manipulados e comercializados por 
eles 

Fonte: Acervo Pessoal de Dona Lázara 

 

Motivo de orgulho e renda financeira para Lázara e inúmeras outras 

famílias que hoje trabalham com o projeto de extensão e são assentados como 

Lázara, os produtos manipulados são vendidos em feiras, conforme demonstra 

a Fotografia 31. Lázara viaja divulgando o projeto por meio de palestras e ainda 

leva para vender, como ela diz: “nas andanças pelo estado”.  
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Fotografia 31 – Produtos manipulados e comercializados pelos assentados 
participantes do projeto Apicultura e Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: Acervo Pessoal de Dona Lázara 

 

Do projeto “Apicultura e Desenvolvimento Sustentável” surgiu, além do 

mel, barras de cereal de mel, trufas e doces, expandiu-se a produção para 

sabonetes íntimos, ceras depilatórias e spray bucal. 

Hoje, Lázara é mestre em Produção de Alimentos pelo Instituto Federal 

Goiano de Rio Verde e coordenadora e professora do curso de Tecnologia de 

Alimentos da UEG, em que sou docente. 

Lázara enfrentou o estigma, o analfabetismo, a fome, o preconceito de 

gênero e de classe. Uma guerreira e vencedora. 
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Dona Doriana 

Doriana mora às margens do Rio Araguaia. Filha, neta e bisneta de 

pescadores, nunca saiu da região onde mora e segue as tradições da família. 

Pesca e leva para a cidade para vender. Integrante de uma cooperativa de 

pescadores, casada com um também pescador, Doriana se orgulha de contar 

dos peixes que já pegou e brinco com ela dizendo que como boa pescadora 

sempre tem aquelas histórias e casos de contar que o maior escapou. 

Mas é falando de preservação ambiental que ela deixa ir embora o sorriso, 

sempre tão presente e nos fala de como o rio está “judiado”. Doriana conta que 

o rio já não tem tanta água como antes e afirma que o rio Araguaia vai secar, 

pois “de uns tempo pra cá, nossa... a água baixou demais, os peixe sumiu tudo”.  

A Fotografia 32 foi feita por mim, em um de nossos passeios de canoa 

pelo rio. A imagem encanta. Faltam palavras para descrever a beleza, a paz e 

grandiosidade desse lugar. Gratidão por ser contemplada por essa visão. 

 

Fotografia 32 – Casa de Dona Doriana de frente para o rio Araguaia 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Dona Lenamar 
 

Residente no Quilombo, dona Lena cultiva plantas medicinais em casa, 

além de arroz, feijão, milho, mandioca e cria frango e suínos, conforme observa-

se na Fotografia 33. 

Ela se anima ao falar das festas e tradições que ainda são mantidas no 

quilombo: “Tem muita festa, tem a festa da libertação dos escravos, da 

consciência negra e a festa junina. São as melhores”. 

 
Dentro das terras do Quilombo as plantas medicinais já estão 
quase extintas. Muito do que se tem pra produzir remédios aqui 
hoje é coletado em terras particulares. E ainda tem as lavouras 
por perto que envenenam tudo, então não dá pra colher dessas. 
Aí vai acabando tudo (Dona Lenamar, Entrevista, 2019). 

 

O que ela mais gosta de fazer são os remédios. Com plantas nativas 

coletadas do Cerrado, o quilombo possui um laboratório com inúmeros tipos de 

remédios, porém, Dona Lena reclama que as plantas nativas estão acabando.  

 
As comunidades quilombolas são grupos étnicos, 
predominantemente constituídos pela população negra rural ou 
urbana, que se auto definem a partir das relações com a terra, o 
parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas 
culturais próprias (BRASIL, 2006, p. 111). 

 

A produção e venda dos remédios fitoterápicos são responsáveis pela 

renda de dona Lena, como é chamada. 

 

Fotografia 33 – As mandiocas e os leitões de Dona Lenamar 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Dona Iolanda 

Dona Iolanda é, como ela gosta de falar: “das mais velhas e antigas 

moradoras do quilombo”. Ela fala isso por ser uma das mais velhas em idade e 

em tempo de moradia. Juntamente com as demais moradoras, dona Iolanda 

cultiva plantas medicinais, arroz, feijão, milho, mandioca e cria pequenos animais 

para consumo próprio e comercialização, além de trabalhar no laboratório de 

alimentos do quilombo, na extração, manipulação e comercialização de 

medicamentos fitoterápicos. Em seu quintal, que pode ser visualizado na 

Fotografia 34, ela cultiva alguns remédios para garantir que não falte elementos 

principais na manipulação. 

 

Fotografia 34 – As plantas de Dona Iolanda 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 

 

Dona Iolanda nos fala que a vida no quilombo não é mais como antes. Ela 

diz que a cidade já está quase chegando no quilombo e que muita gente já foi 

embora de lá. Ao contar das dificuldades encontradas pelos moradores do 

quilombo, ela ressalta que não tem escolas e nem coleta de lixo. O que justifica 

a mudança de muitos para a cidade, é o fato de que lá tem escolas, água, 

energia, empregos. 
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5.1 Os conhecimentos tradicionais e suas transmissões a outras gerações 

 

Encantada com os olhos azuis claríssimos de Dona Juliana e com a calma 

com que ela contava suas benzeduras, perguntei se ela poderia me ensinar a 

benzer e ela disse: 

 

Se você tiver ideia pra aprender… que tem umas que é até 
facinha, às vezes tem umas que é custosa. Tem um sobrinho 
meu que fala: _ não, tia, aprendi nadinha não, é tudo custoso 
demais. Ensinei, mas ele não aprendeu não. Vem muitos aqui 
pra eu ensinar, mas eu faço é escrever assim num papel, 
conforme as oração que eles quer aprender… Mando eles 
escrever num papel…  E aí é só rezar. Mas tem que ter é fé (D. 
Juliana, Entrevista, 2017). 

 

A prática dos ensinamentos para filhos e netos acontece de forma 

sistemática ou pela observação e necessidade. Em seus relatos, as mulheres se 

entristecem ao relatarem que ninguém quer aprender as práticas e que as 

facilidades que a vida moderna proporciona distanciam as pessoas desses 

saberes. Porém, percebemos que os jovens aprendem pela observação e 

desenvolvem as práticas em seu cotidiano. Apesar de não terem sido objeto de 

nossos estudos, em nossas observações não nos furtamos em perceber a 

repetição dos saberes pelos filhos e netos dessas mulheres. 

Indagada se ela não quis ensinar a filha a costurar, D. Diolina disse: 

 

Eu ensinei, mas ela não quis... a Alice minha filha, depois que 

ela ganhou a Joice, não sabia nem fazer uma barra de calça... 

aí o Gilmar veio aqui e me disse: D. Diolina, eu vim buscar a 

senhora pra senhora ficar lá com a Alice agora, porque ela tá de 

resguardo e eu comprei uma máquina pra senhora dar uma lição 

nela...quando eu saí de lá ela já tava costurando bermuda, 

tranquila... (D. Diolina, Entrevista, 2018). 

 

Dona Devoir fala sobre a manutenção das sementes crioulas que usavam 

no plantio: 

 

Nós tirava, nós guardava pra plantá de novo… guardava no 
paiol, guardava na tuia de arroz… colhia o arroz, depois punha 
na tuia, limpava no pilão do monjolo… (D. Devoir, Entrevista, 
2017). 
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E Dona Zenaide reforça: 

 

Não compro semente. Pense bem, você vai lá na cidade e 
compra R$ 60,00 de sementes. Chega aqui, planta e não vinga 
nada. Então você perdeu R$ 60,00. Dali um pouco perde R$ 
120,00 e assim por diante. Utilizando a minha semente, eu não 
gasto nada e ainda sei que estou usando uma semente 
garantida, que já uso há anos. Todo ano eu tiro as sementes e 
guardo pro plantio do ano seguinte (D. Zenaide, Entrevista, 
2017). 
 

Dona Zenaide, na Fotografia 35, me mostra como faz para deixar que as 

plantas como alface e rúcula gerem o pendão de sementes para que ela guarde 

para o próximo plantio. Além disso, me explica o tempo certo de plantar cada 

verdura e legume que tem em sua horta e mostra que alguns já podem ser 

plantados imediatamente após a colheita, como é o caso das mandiocas, que 

ela retira e já planta outra no lugar. 

 

Fotografia 35 – D. Zenaide me mostrando sua horta. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Dona Devoir em sua Narrativa de Vida nos conduz a uma viagem ao 

passado. Falando baixinho e sempre buscando sua filha, Dona Sônia. com o 

olhar para que ela confirmasse suas histórias e incluísse mais detalhes, ela trazia 

detalhes mínimos de suas Práticas Cerradeiras.  

 

Tinha 4 alqueire de chão de café. A gente que ia pra lá pra panhá 
café porque a gente não trabalhava… aí nós queria dinheiro, 
então vai varrer os café… vai varrer pra vocês tirar alguma coisa, 
ajunta… mais era nós com as nossas amigas… agora minhas 
menina não mexeu com esse tempo assim não…, tem que ser 
pelo menos duas pessoas pra panhá café… aí você ajunta 
aquele ali, quando encheu… aí você leva e põe lá no terreiro pra 
secar o café pra vim pegar mais… aí depois que termina a 
colheita do café aí você vem varrendo de baixo pra catar os grão 
que cai… (D. Devoir, Entrevista, 2017). 

 

É interessante como Dona Devoir diz que “não trabalhava e por isso ia 

panhar o café”. As atividades exercidas ao redor da casa eram consideradas de 

reprodução por não gerar “riqueza”, mas ainda que fosse atividade de produção, 

como nesse caso da colheita do café, o fato de ser a mulher e as crianças a 

exercerem a atividade tiravam dela o valor econômico, que só seria reconhecido 

quando o homem vendesse a produção de café colhida por elas. Destaca-se, 

portanto, que, na lógica camponesa, há o trabalho da mulher, mesmo que 

submetido ao patriarcado que invisibiliza e desvaloriza o trabalho feminino.  

Sua narrativa sobre o plantio e todas as atividades que elas 

desempenhavam com o fumo é mais um exemplo de como as atividades e 

saberes e fazeres das mulheres eram tido como reprodução, sem geração de 

pagamento em dinheiro, renda ou salário. 

 

O fumo a gente planta ele, aí ele vai uma altura assim, aí ela vai 
melando as folhas, sabe? A gente tem que quebra o broto pra 
crescer… aí a gente quebra o broto as folha cresce… fica umas 
folha desse tamanho e larga assim… aí você pega aquelas folha 
e faz um andaime desse jeito aqui… é tipo um andaime… aí 
você vai estendendo as folha… estende todim… e é muito 
andaime… na sombra… aí é uns 4, 5 dias ela fica amarelinha… 
aí pega ela e vai arrancano o talo… 
Eu criano menino, filho pequeno e mexeno com fumo dentro de 
casa… ele (o marido) até fez um barracão pra ir pra lá, 
pertinho… tem que ser um lugar fechado, pra não secar… ele 
fez fechadim, e tinha só uns buraquim… a gente terminava de 
arruma cozinha e corria pra lá pra ajudar… tinha que dar conta 
dos menino, de tudo e ainda ajudá ele… a mão virava um sebo…  
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melento. Nossa Senhora, você ficava com a mão amarela e 
depois clareava… 
Aí fazia aquelas… eles fala “burro” … aí você pega o fumo e vai 
fazendo aqueles cordão e vai emendando, aí depois vai torceno, 
vai pondo num pau…  Aí enche aqueles pau… e vai fazendo 
aqueles mundo de … esqueci o nome que fala… aí vai pondo… 
todo dia você tem que ir lá naquele burro e virá prum lado e 
outro… todo dia você vira aquilo tudo… nós tinha até 100… 
virava… aquilo lá dava dinheiro, menino…  Aí você vendia 
aquelas… as carga, que fala…. Carga de fumo… tem vez que 
nós fazia até 100 carga pra vender … aí vai trocano até ficar 
pretim… que ele começa amarelim, vai ficando pretim, aí ele 
mela… fica melando, pingando melado… até acaba aquilo pra 
secar… aí era uma dificuldade aquilo… tinha que ser num lugar 
fechado… todo escuro… aí você punha eles lá… quando 
acabava aquele melado… parava de pingar… aí ele podia ficar 
no claro, tomar vento… aí era hora de vender… aí você 
empalhava aquilo… você tinha que empalhar… com palha de 
fumo… pra você vender… aí depois foi indo pra perto nós já 
tinha que levar papelão, sabe?… Amarrava todim… mas era 
difícil mexer com fumo, era… nossa Senhora… mas dava 
dinheiro…. (D. Devoir, Entrevista, 2017). 
 

Mais uma vez, Dona Devoir nos conta detalhadamente como ela 

trabalhava com as folhas do fumo, mas em sua narrativa ela afirma por diversas 

vezes que ajudava o marido. 

 
Uma carga de fumo é caro… cê vê... um pedacim de fumo, né? 
… é caro… naquele tempo dava dinheiro. Uma vez, só duma 
época, dum ano compro (o marido), aqui pertim no vizinho e do 
papai, compro foi 60 reses… do Quinca, ele (o marido) tava com 
muito pasto… e o Quinca tava vendendo e ele (o marido) já 
compro sem termina os fumo, aí nós fez… aí teve uma geada 
muito forte, e ia sobrar (dinheiro); Ia paga as novilha e ia sobra 
e essa geada veio e levo tudo… até pé de manga lá em casa, 
morreu tudo… laranjeira, tudo… caiu. Aí os fumo acabou, os 
fumo não teve jeito… acabou tudo, secou… até chorei de ver o 
tanto que a gente trabalhou pra ter aquele fumo…  
Era luta, viu. A gente trabalhava demais… ia matar capado, ia 
fazer banha… as mulher que ia… os homem ia pra roça e as 
mulher que ia matar capado… (D. Devoir, Entrevista, 2017). 

 

Dona Devoir deixa claro que ela trabalhava no fumo, mas quem negociava 

era o marido. Ela não se vê fora de casa, negociando a produção e comprando 

novilhas, mas ela chora ao ver todo o trabalho perdido com a intempérie.  

Dona Devoir tem também sua narrativa sobre o trabalho com o algodão. 

 

Desde o algodão… colhia o algodão na roça… a gente ia pra 
roça panha o algodão… os pé dava alto assim… a gente puxava, 
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pegava… a gente punha um pano aqui, ó… um saco, uma 
sacola aqui… ia enchendo de algodão… depois levava e punha 
num saco… aí depois vinha com aquele algodão catando 
todinho os capucho todinho, tirando o cisco todinho até fica 
branquinho… aí vai no escaroçador… um mói pra cá o outro vai 
pra li… uma roda aqui, a outra roda assim… aí você enfia um 
caxim de algodão e o outro lá puxando… é dois no centro… e 
leva o dia inteiro porque você tem que descaroça esse tanto de 
algodão… eles punha pra gente e gente descaroçava… quando 
era depois de descaroçado, era igual flecha de índio… faz 
daquele jeito…  incolhe e põe o cordão batedor… põe ali e puxa 
e o algodão vai ficando soltinho e cresce, sabe? … não fica 
batumado, fica soltinho… aí depois que tá ali você vai pra carda, 
cardano… era bom… a gente intertia o dia inteiro… não brincava 
com isso não, viu? …a gente descaroçava até… fazia coberta, 
fazia roupa pros homem, calça… a gente fazia aquelas calça 
xadrez… nós tinha uns blazer de algodão, o trem mais chique 
que era… fazia… nós fazia uma linha… a gente fiava … a mãe 
tecia… aqueles blazer… a gente fazia na máquina…aí você vai 
na roda fiando… fia, fia, depois faz os novelos… depois vai na 
lançadeira… depois você vai passando na tela… você tinge… 
com a cor vermelha… tem as tintas que você compra, mas no 
mato tem o corante natural… tem o angico, ela tinge vinho… se 
você tirar a casca do angico e por ele de molho… na pinga, fica 
roxinho… daí põe ele na meada e deixa de molho… fica 
bonitinho, da cor que você quer…Agora, a quaresminha pegava 
e punha de molho no tacho e deixava lá e jogava as linhas… 
ficava amarelinha… amarelo, bem da cor do açafrão…A aroeira 
fazia uma cor cinza… a aroeira ela fica cinza, a casca da 
aroeira…Tirava a casca quando ia tingir. Daí vai pra dobradiça… 
daí vai tocando e faz as meadas… depois que fizer as meadas, 
você vai com ela pro tear, daí faz o tecido… aí ia fazer calça de 
homem… as calças pra eles trabalhar… você tinha que fiar a 
linha de algodão bem fininha pra fazer roupa…  Agora pra 
coberta não precisava ser fininha não, pode ser grossa… aí você 
faz 2 partes depois emendava ela no meio pras cobertas fica 
larga… (D.Devoir, Entrevista, 2017). 

 

É impressionante a precisão dos detalhes que Dona Devoir nos traz ao 

contar suas histórias. Com a Dona Diolina acontecia a mesma coisa, em sua 

narrativa, ela demonstra que apesar de realizar todo o serviço na roça de 

algodão, ela não considera trabalho. Considerado por nós um saber e um fazer 

cerradeiro, nos deliciamos com suas histórias. 

 

Ah, meu pai plantava uma roça (de algodão) que dobrava a 
serra... aí nós ia lá pegar... eu, minha mãe, minhas irmãs... tudo 
pegava. Não era um trabalho... Não tinha jeito da gente vender 
nada pra pegar dinheiro, né? Aí, as coisas que a gente fazia, 
vendia. Fazia calça, camisa... aí eu recebia... Aí dava um 
dinheirinho. Mixariinha... tecia pano, um corte de calça, que é 2, 
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3m de pano um corte de calça, eu tecia por 5 mirréis... levava 3 
dias... (Dona Diolina, Entrevista, 2018). 

 

A Figura 3 apresenta como são realizadas as etapas contadas por Dona 

Devoir, Dona Diolina e Dona Guilhermina, porém, sendo desempenhadas pelas 

Fiandeiras no Mutirão do Museu Histórico de Jataí, encontro que acontece todos 

os anos em Jataí, com o apoio da Prefeitura Municipal, que leva todos os alunos 

da rede municipal para visitar e conhecer os saberes das tecelãs e fiandeiras do 

Cerrado. 

 

Figura 3 – Encontro do Mutirão das Fiandeiras do Museu Histórico de Jataí, 2017 
e 2018 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
 
a) Descaroçador de algodão; b) Os tufos de algodão prontos para serem fiados; c) O algodão 
sendo cardado, após passar pelo descaroçador; d) O algodão sendo fiado; e) A flor do Algodão; 
f) Cardador; g) Balaio de algodão após ser descaroçado e limpo; h) Barra de uma manta tecida 
no mutirão das fiandeiras; i) Duas fiandeiras manuseando a descaroçadora de algodão; j) uma 
manta ainda no tear em processo de confecção. 

 

Para Dona Diolina, o trabalho na roça não rendia dinheiro, mas sim o 

trabalho de fiar e tecer o algodão, para depois produzir roupas com esse tecido 

de algodão. São saberes que ela conduziu por anos, até que após sua mudança 

de uma fazenda para outra, seu tear ficou e ela não teceu mais. 

Dona Guilhermina conta como as crianças participavam do trabalho com 

o algodão. 
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Eu aprendi só a descaroçar algodão... tinha o descaroçador, né? 
Sentava uma de lá e outra de cá e tocava. Enfiava o algodão lá, 
o caroço, né? E tirava do outro lado... Um punha do outro lado e 
eu pegava de cá o algodão e já saia o caroço... E ia tocando 
aqui, sabe? ... espremia o dedo, mas era a única coisa que eu 
lembro... minha mãe que punha a gente pra ela fazer os tecidos 
dela...Ela punha pra descaroçar o algodão... o algodão é caroço, 
né? Então, pra gente tirar com a mão dá trabalho demais... Aí 
meu pai era carpinteiro, fez o descaroçador... (D. Guilhermina, 
Entrevista, 2018). 

 

Como nem todas as Mulheres Cerradeiras são iguais, destaco, com muito 

aprazimento, parte do livro de Dona Maria Eloá, em que ela conta suas 

experiências com o algodão. 

 

Até os vinte anos, vivi a vidinha que minha mãe me traçou: 
cozinhar, cuidar da casa, lavar roupa, descaroçar, cardar e fiar o 
algodão que nós mesmas colhíamos. [...] Nesses trabalhos 
artesanais de tear que são hoje (1988) tão valorizados e que 
minha mãe fazia questão de ensinar a cada uma das filhas para 
não quebrar a tradição de várias gerações de mulheres, 
confesso que fui a única que não prosperei. [...] Apesar de todas 
as admoestações e ralhos de minha mãe, eu nunca passei de 
fiandeira medíocre e de medíocre cardadeira de algodão. A linha 
que saía da minha roda era desigual, cheia de lambiscos e de 
papos, feia mesmo. Além disso, o meu serviço rendia pouco. Eu 
cantava vitória quando, no fim do dia, conseguia apresentar à 
minha mãe duas míseras quartas de fiado mal enovelado. Nos 
dias de maior preguiça, eu costumava usar de deslealdade com 
minha mãe. Embora sabendo que na hora de encher a canela 
ou urdir o pano ela viesse a descobrir meu embuste, eu enchia 
a roda mal e mal e na hora de tirar a linha enovelava-a sobre um 
punhado de sementes de algodão ou sobre um pacotinho de 
papel enrolado, quando o correto era começar o novelo sobre 
uma única semente de algodão, ou quando muito, sobre uma 
vagem de amendoim (LIMA, 2004, p. 28, parêntese nosso). 
 

 

Em nossa entrevista com Dona Eloá, ela sempre dizia que para eu saber 

melhor sobre a vida dela, era somente ler os seus livros, tendo prioridade para 

com o Serra do Cafezal, em que ela conta suas memórias. É interessante 

perceber que ela detinha todos os saberes sobre tecer o algodão, mesmo sendo 

tão sincera e até mesmo espirituosa em assumir que não gostava nem um pouco 

da atividade. Observa-se com essa passagem de seu livro, que tecer era um 

saber quase que obrigatório para as meninas que tivessem a mínima pretensão 
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de se casar e serem boas mulheres, por isso tanta insistência da parte da mãe 

de dona Eloá. 

Dona Maria Eloá me contou ainda como aprendeu esperanto e como ela 

se comunica com pessoas do mundo todo. 

 

Eu sei esperanto e me comunico com vários países, com 
pessoas pela internet No momento eu tenho uma amiga no 
Vietnã, tenho outra na Suécia, tenho uma na Bulgária, tenho um 
amigo no Congo, o esperanto lá na África está muito bom. Eu 
recebo revistas, deixa te mostrar aqui... Aprendi esperanto lá na 
fazenda. Pelo rádio. Eu não sabia o quê que era esperanto, não. 
Vou te contar como foi que aconteceu: nós tínhamos um rádio 
movido a pilha, porque lá não tinha luz. Então, eu ia lavar roupa 
na bica e ligava o rádio na música e ficava lá lavando roupa, 
ouvindo música, deixava a janela aberta, o rádio pertinho da 
janela, de repente, terminou o programa de música e entrou um 
programa ensinando uma língua esquisita, larguei lá, vim, eram 
dois professores, Jorge das Neves e Aloísio Sartorato, isso 
nessa época, aí eu peguei um caderninho qualquer que eu achei 
ali, uma caneta e fui tomando nota, tomando nota, e comecei a 
aprender. Eu declamo esperanto. Eu traduzi um poema do Olavo 
Bilac, traduzi e mandei pra uma revista lá da Rússia. A revista 
então publicou.  

 

Dona Maria Eloá, assim como tantas aprendeu a ler e escrever sozinha. 

A sociedade da época dizia que mulheres não precisavam estudar, pois a elas 

estavam destinados os cuidados com a casa e a educação dos filhos. Não que 

esse fosse um destino ruim, mas algumas mulheres quiseram mais. E graças a 

essas mulheres hoje nós cuidamos de nossos lares, de nossos filhos, mas ainda 

podemos sair às ruas para trabalhar, desenvolver nossas pesquisas, avançando 

em nossos estudos. Podemos concorrer à vagas no mercado de trabalho, 

buscando por uma vida com mais qualidade e dignidade para nós e nossos 

filhos. Devido a essas mulheres terem buscado além de seus quintais, hoje, nós, 

mulheres, também podemos ver o que tem depois de nossas janelas. 

Entendemos que os conhecimentos e práticas tradicionais e Cerradeiras 

aprendidos e desempenhados pelas mulheres são de significativa importância 

para a manutenção dos saberes e fazeres dessas mulheres, práticas 

constituídas sem escola formal e sem leitura corroboradas por pesquisadores e 

cientistas pelo país. Acreditamos que somente a educação será capaz de 

demonstrar os significados e importâncias desses saberes e fazeres para as 

novas gerações. Inserir esses conhecimentos no currículo das escolas de ensino 
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fundamental I e II seria urgente para a manutenção e resistência desses 

conhecimentos tradicionais, não somente aos povos que vivem em terras do 

Cerrado, mas em cada lugar que tenha seus povos, suas regionalidades, seus 

saberes relacionados com a natureza do lugar em que se vive. Seria também de 

importância imensurável para a preservação de tais domínios. 

 

5.2 O Sentimento de pertencimento ao lugar 

 

O sentimento de pertencimento nem sempre pode ser percebido, embora 

possa ser evidenciado de muitas maneiras. Analisamos os mapas mentais 

realizados pelas mulheres pesquisadas com foco em suas representações, a fim 

de encontrarmos elementos que determinem o sentimento de pertencimento que 

cada mulher possui com o Cerrado. Aspectos como noção de afetividade, de 

estar presente no mapa, da presença da casa e dos animais que cuidam dão 

conta de demonstrar o pertencimento delas ao Cerrado. 

Desde a pré-história temos conhecimento da presença do homem por 

onde ele esteve através das imagens que eles deixaram gravadas nas pedras. 

São representações dos seus espaços, dos seus cotidianos, construções 

simbólicas que contaram a história desses povos pelos caminhos por eles 

percorridos.  

Para Bourdieu (1996), o pertencimento se relaciona aos laços familiares, 

aos vínculos e até mesmo ao lugar vivido. A ideia de pertencimento configura na 

presença de si mesmo no lugar vivido e assim incentiva as pessoas a cuidarem 

do ambiente em que vivem, fazendo com que a pessoa reflita sobre ele. 

O conhecimento dos seres humanos pode ser transmitido por meio de 

imagens a partir de suas percepções. O que comeram, o que fizeram no dia, são 

atividades que eram representadas nas paredes e que, posteriormente, 

pudemos compreender o que era percebido e concebido pelos homens pelas 

suas representações mentais. 

Os mapas mentais são desenhos que pedimos para que as mulheres 

fizessem e que representassem os lugares onde elas aprenderam seus saberes 

e fazeres. Apresentamos aqueles que nos deram maiores noções de 

pertencimento ao Cerrado e elucidamos quais símbolos nos conduziram a essas 
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conclusões. Para Tuan, (1980) os mapas mentais podem ser analisados por 

meio de pequenas simbologias que de uma parte podemos inferir o todo. 

Entendemos que os mapas mentais são maneiras de comunicação e que 

a interpretação depende de quem lê. Decodificar as representações dos mapas 

deve ser a busca por elementos que nos levem a um caminho de possível 

interpretação. 

Dona Maria Eloá demonstra seu sentimento de pertencimento ao Cerrado 

a partir de seus poemas e histórias de vida. Com muito zelo pela gramática e 

ortografia da língua portuguesa, a qual ela se orgulha de ter sido ensinada por 

sua mãe em casa, ela conta o Cerrado por meio de versos e rimas, muitos deles 

declamados. Dona Eloá não quis fazer seu mapa mental, de maneira muito séria 

e prontamente compreendida, ela nos afirmou que não gosta de desenhar. 

Embora não tenha feito o desenho, consideramos a prática de Dona Eloá de 

transformar o Cerrado em poesia na mais absoluta forma de inserção ao Cerrado 

e demonstrar seu sentimento de pertencimento, defesa e amor pelo domínio.  

 

Eu nasci numa região chamada Serra do Cafezal… essa região, 
[grupo de fazendas]… a terra era muito propícia para o cultivo 
do café… todos os fazendeiros plantavam café… plantava 
cafezais, então… existe a serra, então a serra vai beirando o rio, 
que eles chamam de Rio Verdinho… toda a volta que a serra dá, 
o rio também dá… eles vão juntos… então, aquela serra ficou 
chamando Serra do Cafezal… tá registrado no mapa… eu já vi 
num mapa… procurei e achei a serra… tá escrito lá o nome… 
Serra do Cafezal… então, até escrevi um livro de memórias e 
recordações, o título do livro é: Serra do Cafezal, Retratos e 
Lembranças…(D. Maria Eloá, Entrevista, 2017). 
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Dona Livertina 

 

O mapa mental de Dona Livertina, que pode ser observado no Mapa 

Mental 1, é ilustrado com sua residência e suas plantas. Conforme ela foi 

desenhando, ela foi nos relatando o que estava sendo feito. Dona Livertina foi 

muito reticente em fazer seu mapa mental, ela nos disse que nunca havia pego 

em um lápis, que jamais tivera sentado em um banco de escola. Perguntei a ela 

se ela nunca teve vontade de aprender a ler e a escrever e ela me disse que 

vontade teve muita, mas que não teve oportunidade. Ela nos diz que em seu 

mapa está o que é mais precioso para ela que é onde ela mora e suas plantinhas, 

seu galinheiro. Em sua explicação oral do desenho temos muito mais elementos 

que na representação feita por ela.  

Das 13 mulheres que fizeram seus mapas mentais, 7 delas representaram 

suas residências. 

 

Mapa Mental 1 – Dona Livertina 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
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Dona Sônia 

 

Acompanhar Dona Sônia durante a confecção de seu mapa foi nos uma 

surpresa que não será esquecida. Diagnosticada com Alzheimer aos 56 anos, 

Dona Sônia foi escrevendo palavras, que é possível serem visualizadas no Mapa 

Mental 2, que ela dizia ser os desenhos do que vinha em sua mente e ao mesmo 

tempo fazia alguns rabiscos e com os olhos no passado, ela ia me relatando 

suas brincadeiras no monjolo e na bica d’água. Visivelmente triste, com o olhar 

fixo àquela folha de papel, ela tinha plena consciência do que estava vivendo e 

admirou-se de seu estado quando comentou que ela era bancária e fazia 

seguros residenciais e, que agora era incapaz de realizar um simples desenho. 

Me olhou com os olhos marejados e se perguntou: “como que eu conseguia fazer 

aquelas contas?” Sua pergunta nos despertou risos e lágrimas simultaneamente.  

 

Mapa Mental 2- Mapa Mental de Dona Sônia 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
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Dona Diolina 

 

Enquanto Dona Diolina desenhava seu mapa, ela nos contou de quando 

ela era ainda criança e brincava no córrego. Ela pediu minha ajuda para que eu 

escrevesse em seu mapa algumas informações e, justamente: “Nóis banhava no 

calabouço do monjoli” que ela utiliza para explicar seu desenho, que apesar de 

não ter sua imagem, é cheio de sua presença. 

Árvores e representações de água por rios ou lagos estão presentes em 

6 e 5 mapas, respectivamente, sendo elementos que se destacam pela 

representação menor apenas que as residências que estão em 7 dos 13 mapas. 

Outro elemento que nos chama a atenção é que ela fez questão de 

assinar seu mapa mental, demonstrando sua autoria e sua presença. 

 

Mapa Mental 3- Mapa Mental de Dona Diolina 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
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Dona Devoir 

 

Dona Devoir representa além de si mesma na porta de sua residência, um 

lago cheio de peixes coloridos e animais de estimação e criação para 

alimentação. Ao desenhar sua casa com régua de maneira reta e imponente, 

estando ela inclusive de salto alto observando o lago e o caminho que conduz 

aos animais, reconhecemos a importância que ela e outras mulheres dão para 

suas moradias. Além de Dona Devoir, outras mulheres também desenharam 

suas casas. Esse elemento pode ser considerado indicativo de segurança. 

 

Mapa Mental 4- Mapa Mental de Dona Devoir 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
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Dona Juliana 

 

Dona Juliana não queria desenhar seu mapa mental. Então fui explicando 

a ela o que ela poderia fazer. Peguei uma folha de papel em branco e mostrei os 

lápis, riscando a folha e comentando que o giz de cera escrevia mais escuro 

enquanto o lápis de cor era mais fino. Até que ela se animou. Um pouco tímida 

com o manuseio de um instrumento nunca utilizado, ela reclamou que gostaria 

muito de ter aprendido a escrever, mas que não passou de seu próprio nome, 

disse que a vida não lhe ofereceu oportunidade. Desenhou um ramalhete de 

flores, conforme se pode observar no Mapa Mental 5 e disse que as flores são 

aquilo que ela mais ama na vida. Disse que adora as rosas brancas, mas que 

branco não daria para desenhar, que então faria vermelhas mesmo, pois era a 

cor do amor. 

Ainda que não haja a representação pelo desenho de uma pessoa, 

consideramos que a presença de si mesma em forma de desenho não significa 

obrigatoriamente o sentimento de pertencimento. Assim como a ausência do 

desenho não imputa que a pessoa não se reconhece inserida naquele lugar. É 

necessário analisar os demais elementos constituintes do mapa para que se faça 

afirmações sobre sua totalidade.  

 

Mapa Mental 5 - Mapa Mental de Dona Juliana 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
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Dona Brasilina 

 

O mapa mental de Dona Brasilina somente pode ser compreendido se 

explicado por ela. Com uma agilidade pouco vista dentre as mulheres que 

investigamos, Dona Brasilina foi logo desenhando um fogão de lenha com duas 

panelas em cima. Durante o desenho ela disse: “Olha, Josie, as panelas 

pretinhas, pretinhas”.  

Fogões e panelas estiveram presentes em 2 dos 13 mapas realizados. 

Observamos que fogões de lenha remetem ao passado triste de muitas mulheres 

que entrevistamos, especialmente aquelas que utilizavam os fogões dos patrões 

e que se mudaram para a cidade. Aquelas que utilizam seus próprios fogões de 

lenha e que permanecem no meio rural, se referem aos fogões com muita honra 

e alegria. 

 

Mapa Mental 6- Mapa Mental de Dona Brasilina 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
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Dona Guilhermina 

 

Enquanto Dona Guilhermina desenhava seu mapa mental, ela já escrevia 

nele as explicações sobre o que estava representando. Segundo ela, gostaria de 

retratar onde ela passou sua infância e, assim o fez. O Fogão de lenha se faz 

representado, dessa vez, com saudades e alegria. Dona Guilhermina, embora 

tenha se mudado para a cidade, não trabalhou nos fogões dos patrões. Ela se 

lembra do fogão da casa dos pais, por isso as boas lembranças. 

 

Mapa Mental 7- Mapa Mental de Dona Guilhermina 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
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Dona Laurinda 

 

No mapa de Dona Laurinda, estão representados o sol, nuvens e água, 

em forma de uma cachoeira. Em 5 dos 13 mapas analisados, temos a presença 

de elementos ligados a água. 3 mapas tiveram a representação do sol e 2 

mulheres consideraram as nuvens em seus mapas. Sol e nuvens são elementos 

naturais que possuem suas existências tidas como certas, por isso suas 

representações são consideradas desnecessárias.  

A água é o terceiro elemento em ordem de maior expressão. Considerada 

de grande importância para todas as mulheres, em suas entrevistas elas foram 

unânimes em relatar que as águas estão diminuindo, que os rios já tiveram mais 

água, o regime das chuvas está alterado e que muitos rios estão poluídos. 

 

Mapa Mental 8- Mapa Mental de Dona Laurinda 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019). 
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Dona Sebastiana 

 

Para Dona Sebastiana e para a maioria das mulheres que fizeram seus 

mapas mentais, suas residências são elementos de maior importância e por isso 

estão em 7 dos 13 mapas analisados. Ela ainda fez questão de colocar uma 

planta medicinal, segundo ela, para representar seus chás e remédios e uma 

árvore.  

Elemento com destaque semelhante ao das casas é a presença de si 

mesma. Dona Sebastiana retratou a si mesma e seu marido em frente à sua 

residência. Sendo o mapa que agrupou 4 dos elementos de maior destaque 

dentre todos, que são: residências e si própria em 7 mapas, árvores em 6 e 

plantas medicinais em 5 dos 13 mapas considerados. 

 

Mapa Mental 9 - Mapa Mental de Dona Sebastiana 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
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Dona Lenamar 

 

Para Dona Lena, somente suas plantas importam. O cultivo de plantas 

medicinais é sua atividade de maior destaque, assim como a fabricação dos 

remédios que garantem o sustento de sua família e de diversas outras no 

quilombo onde mora. Dona Lenamar se destacou em seu mapa mental, sendo o 

elemento de maior evidência. 

 

Mapa Mental 10 - Mapa Mental de Dona Lenamar 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
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Núbia 

 

Núbia representa sua casa no assentamento onde mora com o marido e 

a filha. Elementos da natureza como sol, nuvens, árvores e um rio. Segundo ela, 

ali está construída sua felicidade. 

 

Mapa Mental 11 - Mapa Mental de Núbia 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019). 
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Dona Zenaide 

 

No mapa mental de Dona Zenaide, a ilustração de sua residência é 

destaque, assim como o rio Araguaia nomeado no desenho. Dona Zenaide, além 

de estampar a si própria juntamente com o marido, retratou ainda um casal de 

cada animal que ela cria em sua propriedade às margens do rio. Vegetação 

nativa e culturas para alimentação também decoram o mapa.  

Dentre os 13 mapas estudados, 3 deles exibem o casal. 

Dona Zenaide foi a única mulher que citou sentimento em seu mapa. Ela 

escreveu ao centro de sua gravura: “Lar Felis”! 

 

Mapa Mental 12 - Mapa Mental de Dona Zenaide 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
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Dona Dirce 

 

Dona Dirce demonstrou grande percepção geográfica ao desenhar seu 

mapa mental. Nele constam os bairros vizinhos do assentamento onde mora. Ela 

fez como se fosse a representação do caminho percorrido da cidade à sua casa, 

caminho que ela faz diariamente.  

Vizinha de seu filho, nora e neta no assentamento, Dona Dirce fez questão 

de representá-los, sendo o único mapa mental que contém a demonstração de 

família. Foi o único também a exibir o desenho de um carro e de uma criança, 

demonstrando a percepção que ela possui de seu dia a dia. 

 

Mapa Mental 13 -  Mapa Mental de Dona Dirce. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019). 
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Em cada mapa mental que buscamos realizar nossas leituras, 

observamos representações distintas e que nos levaram a compreensões por 

meio dos símbolos elaborados por cada mulher. 

Buscamos com essa metodologia nos sensibilizar para as representações 

das mulheres sobre os lugares onde elas cresceram e aprenderam as práticas 

que carregam consigo ainda hoje.  

O espaço geográfico em que elas viviam, suas dinâmicas, os elementos 

naturais que compunham aquele lugar e as pessoas que estavam presentes em 

seus mapas mentais, permitiram às mulheres ressignificarem suas vivências e 

ações e possibilitaram que cada uma delas pudesse desenhar ali do que elas 

são “feitas” em seu interior e em sua essência. Se o que as compõe é amor, 

plantas, água, sol, solo, animais, está desenhado em seus mapas mentais. 

Nessa perspectiva, entendemos os mapas mentais como forma de linguagem e 

realizamos suas leituras por meio de riscos e rabiscos. 

Em cada mapa mental pudemos observar o universo dessas mulheres, 

com seus conhecimentos e diversidades, em suas representações espaciais e 

suas memórias, suas vivências, trabalho, família e saberes que remontam ao 

pertencimento do lugar no Cerrado 

 

5.3 Alimentação: soberania ou subsistência? 

 

A segurança alimentar pode estar diretamente relacionada às mulheres e 

deve ser destacada nas discussões acerca do desenvolvimento e da distribuição 

e uso das terras. Sabe-se que o alimento produzido no mundo é capaz de 

alimentar a população que aqui vive e ainda assim, o refrão de Geraldo Vandré 

“pelos campos há fome, em grandes plantações” é sempre atual. 

 

A maior parte dos alimentos produzidos no mundo é cultivada, 
coletada e colhida por mais de 2,5 milhões de pequenos 
agricultores, criadores, habitantes das florestas e pescadores. 
Mais da metade desses produtores são mulheres, cujos 
conhecimentos e trabalho cumprem papel fundamental na 
sustentabilidade dos diversos sistemas alimentares locais 
existentes em todo o mundo, particularmente nos países em 
desenvolvimento (PIMBERT, 2009, p. 41). 
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A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 

2018) dá conta de que em torno de 804 milhões de pessoas vivem em estado de 

fome no mundo, não tendo nada a comer. No mapa da fome da FAO essas 

pessoas estão na África, Ásia e em países da América Central e do Sul.  

A FAO organiza o Mapa da Fome no mundo desde 1990, indicando em 

quais países do mundo a população ingere diariamente uma quantidade de 

calorias inferior a recomendada pelas Organização Mundial de Saúde (OMS). O 

Brasil esteve até 2013 nesse mapa, registrando índice acima de 5% da 

população em condições de subnutrição e saiu pela primeira vez do Mapa da 

Fome da FAO em 2014, quando atingiu 3%. Porém, após abandonar políticas 

públicas destinadas à população mais pobre, o risco de voltar ao próximo mapa 

da fome é um alerta (LUPION, 2017). 

A segurança alimentar não é uma situação de estabilidade permanente, é 

um processo contínuo e constante e deve englobar todas as etapas do ciclo 

alimentar, que vai desde o plantio, colheita e armazenamento até o preparo para 

as refeições diárias e as transformações destinadas ao mercado (PRESVELOU, 

1996).  

A Mulher Cerradeira tem a responsabilidade da economia de 

(re)existência e a participação em todas as fases do ciclo alimentar em suas 

mãos. Cabe a elas as tarefas de cuidar das hortas, das pequenas lavouras 

plantadas no entorno da casa, das criações que garantem a proteína animal, e 

sem contar das inúmeras árvores frutíferas zeladas pelo quintal. À mulher ainda 

é designado o ato de preparar o alimento para que ele se conserve, muitas vezes 

sem métodos de refrigeração e também a responsabilidade pela venda dos 

produtos excedentes nas cidades. 

 

Quando era a época de milho verde, a gente fazia, também... 
corta o milho depois refoga. É muito gostoso! Temperadinho com 
sal pra comer no almoço e carne, quando era de porco, fazia 
linguiça e fritava aquela carne toda e guardava na banha… 
então, cada vez de preparar o almoço tirava o tanto de se 
esquentar… se fosse a vaca, a gente podia fazer almôndegas, 
que a gente dizia “armônca”, fazíamos os lombos recheados, 
fazia as mantas de carne… então a carne da vaca fazia as 
mantas. Retalhava a carne... sabe como fazia? Abria, uma vara 
grossa, vara de porteira, às vezes pegava lá… depois, tinha o 
estaleiro… pra ir secar a carne… escolhia pra salgar aquelas 
melhores… (D. Maria Eloá, Entrevista, 2017). 
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Além dessas atividades, aquela que talvez seja a mais característica das 

mulheres e que nessa pesquisa é encontrada em todas as entrevistadas é o ato 

de plantar e de cozinhar o alimento da família. O relato de Dona Juliana nos 

demonstra como ela mantinha sua horta. 

 
Na fazenda, se você chegasse lá, dava gosto você olhar. O 
quintal era cheinho de trem. Tinha tanta planta pra fazer 
remédio, fruta pra chupar, trem pra comer… 
Alface, couve, repolho, cebola, alho, pimenta, tomate… 
Eu plantava, assim, na beira da cerca. Um dia eu falei vou 
plantar tomate nessa terra e vai dá. Aí meu marido falou só 
vendo! Falei: - eu vou plantar, você ainda vai comer tomate 
daqui. Aí, eu plantei em redor da horta todinha e eles foi 
crescendo e eu fui amarrando. Menina, de longe você olhava 
tava parecendo beterraba, assim, de fora a fora. Cada tomate, 
oh! Quem chegava lá na beira da horta admirava dos tomates, 
das alface, cebola, dos trem tudo. Nossa! Eu não tinha preguiça, 
não. Lá tinha que ir pra roça. Eu ia lá pros currais, juntava esterco 
e levava (D. Juliana, Entrevista, 2017). 

 

A Fotografia 36 foi feita na residência de Dona Zenaide e nos demonstra 

que frutas, ovos e pequenos animais não faltam em sua mesa.  

Fotografia 36 – Frutas, flores e animais na residência de D. Zenaide.  

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Em tempos antigos coube à mulher alimentar a família. Quando os 

homens iam à guerra; quando os homens não voltavam da guerra... Quando os 

homens iam para as cidades ou ao campo em busca de melhores condições de 

vida; quando os homens não voltavam para casa...Nas Narrativas de Vida 

ouvidas nesse trabalho de pesquisa, raridade é a mulher que teve do seu lado 

nos momentos de falta de alimentos o marido ou o pai. 

A noção de desenvolvimento sustentável afirmada pela Comissão Mundial 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987 nos leva a concluir que as 

mulheres são importantes para o desenvolvimento como autoras, enquanto 

sujeitas de direitos e recursos humanos. Estando em maioria na agricultura, no 

cuidado das crianças e idosos e no trabalho doméstico, as mulheres 

desempenham importante papel no aumento dos rendimentos familiares, mesmo 

com seu trabalho invisível e não contabilizado pelas estatísticas nacionais 

(CRUZ, 1996). 

O movimento de soberania alimentar vem enfrentando uma rede 
poderosa e bem organizada de pessoas vinculadas à ciência, ao 
agronegócio e aos grupos dominantes. Portanto, é primordial 
que a rede de agricultores familiares, processadores locais de 
alimentos e lideranças femininas se fortaleça politicamente 
(PIMBERT, 2009, p. 45). 

 

Ainda que possuam rotinas duplas e as vezes tripla, muitas Mulheres 

Cerradeiras mantém no fundo do seu quintal a salsinha, a cebolinha, as 

pimentas, a couve e as galinhas. Aquelas que não tem condições, seja por 

espaço ou pela idade já avançada, se gabam de terem sido cozinheira das boas 

e ainda nos ensinam boas receitas. 
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O cafezinho está presente em 100% das mesas visitadas e pouquíssimas 

entrevistas não foram feitas ao sabor de um bom café. Na residência de Dona 

Livertina, a mesinha fica sempre posta, com a bandeja, a garrafa de café e as 

xícaras, conforme a Fotografia 37 ilustra. Durante os dias que passei com ela, 

pude confirmar que a todos que entram ali, o café é oferecido. Além daqueles 

que não é preciso nem oferecer, pois já vão chegando e tomando. 

 

Fotografia 37 – A mesa do café sempre posta na casa de Dona Livertina. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
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A alimentação é assunto importante para as Mulheres Cerradeiras e nas 

narrativas de vida muitas vezes o termo fartura foi mencionado, nos deixando a 

percepção de que no presente o alimento é mais regrado, principalmente para 

aquelas que moram na cidade e que precisam adquirir nos supermercados o 

arroz, o feijão e a carne, antes tão abundante, conforme elas nos contaram. Dona 

Lenamar cria porcos, galinhas e ainda planta uma variedade de alimentos que, 

segundo ela, não a deixa passar fome. Na Fotografia 38 os leitões criados por 

ela no quilombo. 

 

Fotografia 38 – Os leitões criados por Dona Lenamar. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
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Falar de comida e fartura também remete a memória às festas religiosas, 

aos terços, às rezas e às traições. Dona Diolina nos explica como eram as 

traições. 

 

Muita festa… “traição”, já ouviu falar? … o povo tava assim tudo 
pra roça… a roça tava cheia, plantava… quando a gente 
acordava de madrugada o povo lá… madrugada nada… 
esperava a gente dormir já vinha o cara tocano sanfona e 
fazendo barulho e cantano…aí era festa, sabe? Aí no outro dia 
eles chegava tudo com as enxada e ia limpar as roça… todo 
mundo… aí você não tinha nada preparado, aí você ia correr pra 
fazer comida praqueles povo… tinha hora que as mulhé deles, 
dos traiçoeiros, que ia dar a traição, já fazia lata de doce, fazia 
tudo na casa delas e depois passava pra eles, sabe?  Aí já vinha 
a merenda pronta. Biscoito assado, carne na lata, almonca... era 
farturão danado. … (D. Diolina, Entrevista, 2018). 

 

A maioria das mulheres que perguntamos sobre as festas na roça se animaram 

contando como eram os preparativos das comidas e dos doces que abastavam 

nas festas. Dona Juliana, ao nos contar como eram as festas religiosas, nos 

confirma a existência dessas comemorações ainda nos dias atuais. 

 

Quando eu morava lá na roça tinha muita festa, de igreja, festa 
nas fazendas. O povo rezava muito terço. Dia de Nossa Senhora 
da Abadia mesmo nós festeja ela todo ano. Meu menino tá pra 
lá, na folia da Nossa Senhora da Abadia. Todo ano ele vai. 
Quando é na festa, assim, de noite eu vou e espero o terço (D. 
Juliana, Entrevista, 2017). 
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A Fotografia 39 apresenta uns dos principais destaques de todas as 

Mulheres Cerradeiras que acompanhamos e que moram no meio rural. Símbolo 

de fartura, o fogão à lenha fica do lado de fora, nas varandas das casas devido 

a fumaça que provoca, mas segundo elas, é essa fumaça que faz a melhor carne 

e o arroz mais soltinho.  

 

Fotografia 39 – O fogão de lenha como destaque  

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 

 

 

O mutirão soluciona o problema da escassez de mão de obra, suprimindo 

as limitações da atividade. A atividade se reveste de festa e consiste na reunião 

de vizinhos para ajudar um deles em determinado trabalho, que exige 

substancial quantitativo de mão de obra, ou rapidez devido a chegada da chuva, 

por exemplo. Os vizinhos são convocados e o anfitrião se encarrega da 

alimentação, que muitas vezes é complementada pelos próprios amigos. Não há 

pagamento em dinheiro de forma alguma, por vezes a atividade era uma colheita, 

limpeza de pasto, construção de uma casa e ao final a festa encerra os trabalhos. 
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Mutirão ou a traição não era uma obrigação para com a pessoa ajudada e sim 

para com Deus, por isso ninguém se recusava a essa caridade (CÂNDIDO, 

2001). 

Para as mulheres, ficavam as atividades dentro do lar, de preparar as 

quitandas, os doces, as refeições consumidas durante os trabalhos e os 

alimentos da festança ao término dos trabalhos. Os doces eram feitos das frutas 

encontradas em abundância pelos quintais, laranja, mexerica, mamão, goiaba, 

abacate. Licor de jabuticaba e arroz doce não podiam faltar. 

A Fotografia 40 retrata o zelo com as saladas e a farofa que incrementam 

o almoço em dia de domingo na casa de Dona Brasilina. Se a família está 

reunida, a mesa está farta, nos diz.  

 

Fotografia 40 – A mesa farta e incrementada no almoço de domingo. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019)  
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
 

 
Na minha casa tinha festa religiosa… terço, sabe? Nossa 
Senhora… reza terço era bom… ainda dançava depois do 
terço… era festa esses terços que tinha… minha sogra fazia 
promessa, às vezes, de Nossa Senhora da Abadia, Nossa 
Senhora Aparecida… rezar o terço… eu arrumava todinha, 
porque a gente sabe, a gente preparava… a gente já tava 
sabendo… fazia frango recheado… ô trem baum… fazia farofa 
de gueroba com trem que punha naqueles frango… trem mais 
bom, gostoso demais…  Trem na fazenda é um farturão, né? 
Bom demais porque aqui você tem que viver comprando… eu 
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não aguento isso não... eu compro lata de banha… (D. Devoir, 
Entrevista, 2017). 

 

Essas festas geralmente duravam uma semana e tinham cultos diários 

nas pequenas capelas locais, com leilões, sorteios e muita ajuda e doação para 

manutenção das capelas locais, com reformas e produtos de limpeza. A festa era 

organizada por um festeiro, escolhido pelo grupo e, ao final, novo casal de 

festeiro era eleito, ou indicado pelo atual, para que durante todo o próximo ano 

cuidassem dos preparativos para a celebração, inclusive atentassem para 

eventos menores, com terços e correntes de orações para manter a união do 

grupo e a arrecadação para a quermesse que ocorria no dia do santo celebrado. 

Essa tradição ainda acontece nos municípios do interior de Goiás, sempre na 

data comemorativa do santo padroeiro da cidade e com orientação da Igreja 

Católica. 

As rezas caseiras ocorriam durante todo o ano e, às mulheres cabia a 

organização da casa, com decoração de altar para receber a imagem do santo 

homenageado, espaldares e a preparação das comidas e dos doces. 

 

Os homens não tavam nem aí… ia pra roça e a gente tinha que 
se virar, sabe? … matava vaca… matava e deixa lá, a gente que 
tinha que agir com tudo aquilo… não tinha freezer… tinha que 
retalhar aquela carne… matava de tarde, quando era de noite… 
eles descarnava, às vezes…  um pouco… eu ia descarnando, 
não sei  cortar aquelas manta direito, rancava carne de qualquer 
tipo… aí você tem que por lá numa mesona… retalha a carne e 
salga todinha… e põe pra escorrer… no outro dia você tem que 
pegar e empalhar pra ela ficar mole, senão fica seca demais… 
empalhava a carne tudo… outra vez a gente enchia… já ouviu 
falar daqueles lombos que a gente faz? enchia duas latas de 
lombo… temperava a carne, abria aquele pedação de carne, 
moía… na máquina, naquela maquininha de moer… enchia, às 
vezes, uns 20 lombo, e fritava ele na manteiga e guardava na 
lata… eu tenho lata até hoje de manteiga… e deixava 
guardada…(D. Devoir. Entrevista, 2017). 

 

As comemorações religiosas tinham a função de socializar a população 

de determinado agrupamento rural, que muito distante da cidade, com 

inexistentes meios de comunicação faziam festas e danças para mobilização e 

união da população e tornar mais afetiva a convivência diária, prezando pelas 

relações sociais (CÂNDIDO, 2001). 
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Para aqueles que deixaram a vida no campo e vieram para a cidade, a 

alimentação se tornou mais cara e esparsa. As mulheres tentam de alguma 

maneira manter hortas em pequenos espaços de terra. Nota-se em muitas casas 

de classe econômica menos abastadas, as calçadas sendo utilizadas para 

plantar uns poucos milhos e pés de mandioca. Quando possível a banha de 

porco é a preferência no consumo, por ser mais natural e saudável, (e conservar 

a tradição apreendida), mas isso somente quando um parente mata um capado, 

ou a gente compra de ameia e derrete a banha, disse uma das entrevistadas. 

Sobre o passado de Dona Livertina em relação aos alimentos: 

 

Ah minha fia, farturão viu. Era chiqueiro cheio de capado, era 
vaca pra tirar leite. Nois mexia com plantação. Aí ele (marido) 
tirando leite, punha lá na desnatadeira e eu ia disnatá, sabe? Cê 
já viu disnatá? Tem dois cano assim, um sai a mantêga e o outro 
sai o soro. E toca ela. Aí o leite lá em cima, vai descendo, sabe? 
Frevendo. O creme sai puuuurim, cê precisa ver que beleza. Já 
desnatei demais nessa minha vida. Já fiz queijo, sabe. Mexia 
com tudo. Capado, monjolo. Tudo isso eu já mexi. Fazia farinha.  
(D. Livertina, Entrevista, 2017). 

 

A carne é a mistura mais desejada e também a mais difícil de se fazer 

presente nos pratos e marmitas dos povos tradicionais. O ovo é mais abundante, 

pois sempre se cria galinha na roça ou no quintal, pois a galinha come de tudo. 

 

Criava... muita galinha... meu esposo gostava demais de 
engordar porco, criava o porco andando pro mato, pra toda 
banda...eu cuidava, ele também cuidava, logo os filhos foi 
crescendo foi ajudando também, né? ... eu que arrumava 
tudinho... ele matava, despelava, abria e falava: oh, Diolina, tá 
aqui enriba da mesa! ... aí eu tomava conta de tudo... um 
panelão assim, oh... (D. Diolina, Entrevista, 2018). 

 

O tatu e o quati aparecem com certa frequência à mesa, por conta de 

alguma caçada, quando se percebe que estão trazendo prejuízos às roças. A 

caçada era por conta dos homens, a mulheres limpavam e preparavam os bichos 

que eles traziam. Os porcos do mato, capivara, jacaré, perdiz, tatu galinha 

(CÂNDIDO, 2001). 

A mandioca é mais costumeira de se cultivar, produz com abundância em 

solos menos férteis e necessita de pouco trabalho e manutenção. A farinha da 

mandioca, aipim ou macaxeira, dependendo da região, é uma herança indígena, 
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assim como o fubá do milho, sendo elementos mais presentes à mesa 

(CÂNDIDO, 2001). 

As hortaliças são cultivadas em qualquer espaço de terra, couve, abóbora, 

quiabos, pimentas, salsinha e cebolinha, sempre existente nos quintais de quem 

gosta de manter as tradições do Cerrado.  

Arroz e feijão (implicitamente, farinha) são, por excelência comida; o resto, 

se chama mistura, de modo significativo. Aquela permanece; esta falta muitas 

vezes ou aparece em quantidade insignificante” (CÂNDIDO, 2001, p. 170). 

As pamonhadas não podem faltar. Sempre atual, vez ou outra, a família 

se reúne em torno de sacos e sacos de milho para a confecção das pamonhas. 

É considerado um evento festivo e reúne muitas pessoas. As tarefas têm a 

divisão por gênero. Enquanto os homens cuidam da colheita, descascar e ralar 

o milho, as mulheres temperam, fazem os tradicionais pacotinhos de palha e 

põem em enormes tachos para cozinhar, utilizando a lenha que os homens 

juntaram pelo quintal. 

De igual tradição é o consumo do Pequi. Fruto nativo do Cerrado, de 

extração em épocas determinadas do ano, sua mistura em arroz, em molho de 

frango é motivo de festa na hora da refeição. 

O palmito também provoca euforia à mesa. Extraído no Cerrado, muitos 

com bastante dificuldade por serem rodeados de espinhos, o trabalho de 

retirada, muitas vezes é do homem e para a mulher fica a tarefa de cozinhar, 

com arroz ou carne e também servir cru, temperado e acompanhado de 

aguardente, ou suco da fruta da época. 

As imagens retratadas durante nossa estadia na residência de D. 

Zenaide, conforme a Figura 4, ilustram o que pudemos viver de cores, aromas e 

sabores. Frutas, flores, folhagens, pimentas, um céu mais azul do que estamos 

acostumadas e o sol mais claro e forte, mas que não queima, não esquenta, pois 

a paisagem de pedras próximas ao rio Araguaia que corre ali pertinho da casa, 

torna o ar fresco e convidativo a comer, tomar café, conversar e contemplar. 
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Figura 4 – Momentos na residência de D. Zenaide. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
 
 

a) Imagem da residência de D. Zenaide, cercada de tela, com o Cerrado ao fundo e as 
galinhas a frente; b) Um dos inúmeros pés de pimenta; c); d) Os mamoeiros; e) Alfaces 
e cebolinhas na horta; f) O pé de quiabo com D. Zenaide ao fundo; g) Cacho de bananas 
amadurecendo pendurado; h) O tanque cheio de maracujás, com vasos de flores e ao 
fundo laranjeiras e galinhas; i) O Cerrado em meio a estação da seca; 

 

Os momentos na residência de D. Zenaide foram importantes para 

perceber o quanto a noção de vida pacata no campo, presente no imaginário de 

quem mora na cidade, é falsa. D. Zenaide não para um segundo. Alimenta as 

galinhas, colhe maracujás, já extrai a polpa para guardar para os sucos, colhe 

alface, rúcula, cebolinhas e tomates para o jantar, aproveita para retirar umas 

folhas velhas e adubar as pimentas e já chega retirando as pencas maduras do 

cacho de bananas que está pendurado na varanda, enquanto eu estou ali, 

observando todo esse movimento, fotografando e refletindo sobre minha 

fantasiosa concepção de vida sossegada. 
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Minha mãe era quem tomava conta do leite das vacas que tinha, 
né? Minha mãe é que fazia. Ela fazia doce, queijo, fazia 
requeijão. Matava um capado eles tirava a orelha, tirava os pé, 
meu pai fazia aquela panelada de geleia... ê, mais era gostoso!  
E eu aprendi, eu faço também... Um dia eu fiz geleia de pé de 
frango... meu sobrinho comprou 2kg de pé de frango, só pé de 
frango... aí falei: Alício, eu vou fazer uma geleia desses pé de 
frango desses frango seu, pode? E ele: pode. Aí eu cozinhei uma 
panelada mesmo, deixei cozinhar até... depois fui mexendo até 
sair o courinho... aí passei no pano... aquela água, pus açúcar, 
apurei...ô mais aquilo ficou bom... (D. Diolina, Entrevista, 2018). 

 

Nas dificuldades as receitas se reinventam, assim como a existência das 

Mulheres Cerradeiras. 

 

5.4 Trabalho, (re) produção e emancipação 

 

A participação das mulheres no mercado de trabalho não mudou muito o 

cenário de subordinação destas e privilégios dos homens. Continuam as 

mulheres a trabalharem nos empregos menos visados, menos remunerados e 

mais repetitivos, com clara intenção de que não é necessário demasiado 

raciocínio na execução das tarefas e, mantém-se ainda responsáveis por grande 

parte das tarefas de reprodução social. Submetidas a assédios morais e sexuais 

por parte de chefes e patrões, as dificuldades das mulheres em se lançar e fixar 

no mercado de trabalho foram e ainda são latentes. 

Schaaf (2001) afirma que o sexo e a idade tem profunda relação com a 

divisão do trabalho dentro do lar. Para a autora, apesar da coletividade, existem 

relações desiguais dentre membros de uma mesma unidade familiar.  

Dona Guilhermina nos conta o que passou ao se lançar no mercado de 

trabalho ainda menina: 

 

Já fui assediada. Dono da casa. Há muitos anos, né? Ele achava 

que por você ser funcionária podia... que era seu dono também. 

Quando eu tinha, mais ou menos, 12 anos, o homem entrava no 

meu quarto e punha a mão em mim. O marido dela. Eu lembro 

até hoje disso. Nessa casa, eu trabalhava e morava. Eu dormia 

lá. Eu morava na mesma cidade mas ela pedia pra eu dormir lá. 

Ele ia e entrava no meu quarto. Um dia eu acordei ele pegando 

em mim. Aí eu falei pra ele que eu ia contar pra mulher dele, né? 

Ele falou que não era pra mim fazer isso não. Depois eu fui 

embora, nunca mais... Até num escritório que eu trabalhei eu fui 

assediada da pessoa tirar seus órgãos genitais na minha frente 
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e vim pro meu lado. É uma coisa que a gente não vê mulher 

fazendo com homem, né? Eu lembro dessa cena até hoje. Isso 

lá em Brasília. Eu era solteira ainda. Eu trabalhava de secretária 

e ele era advogado. E ele saiu da sala dele assim e veio de lá 

com o trem na mão, já. Falei, meu Deus, e agora? E ele trancou 

a porta, né? Falei: - oh, eu conto pro meu irmão. Meu irmão era 

amigo dele. – Ai, não conta não, faz assim, não. Foi só... também 

não voltei mais lá... (D. Guilhermina, Entrevista, 2018). 

 

Assim, sabe-se que desde o início dos processos de urbanização e 

industrialização, a estrutura homem-capital-mulher é segregada entre a esfera 

da produção (trabalho remunerado); e a esfera da reprodução social (trabalho 

doméstico). 

 

O desenvolvimento capitalista conseguiu transmitir a ideia de 
que a produção pode ser independente da sua condição básica, 
a reprodução da vida. Dois processos paralelos estão na base 
desta falsa impressão de independência: primeiro, a 
subordinação da produção de subsistência à produção de 
mercadorias; segundo, a privatização da reprodução, que a 
remete para a invisibilidade social (BENNHOLDT-THOMSEN, 
1984, p. 262). 

 

O trabalho doméstico de reprodução social é subvalorizado e invisível. E 

apesar da notória evolução da sociedade e da economia com grande entrada da 

mulher no mercado de trabalho, o tempo de participação das mulheres nas 

atividades diárias da casa não diminuiu. 

“No momento em que as mulheres começam a tomar parte na elaboração 

do mundo, esse mundo é ainda um mundo que pertence aos homens. Eles bem 

o sabem, elas mal duvidam” (BEAUVOIR, 1970, p. 15). 

 

A igualdade só se poderá restabelecer quando os dois sexos 
tiverem direitos juridicamente iguais, mas essa libertação exige 
a entrada de todo o sexo feminino na atividade pública [...] A 
mulher só se emancipará quando puder participar em grande 
medida social na produção, e não for mais solicitada pelo 
trabalho doméstico senão numa medida insignificante. E isso só 
se tornou possível na grande indústria moderna, que não 
somente admite o trabalho da mulher em grande escala como 
ainda o exige formalmente (BEAUVOIR, 1970, p. 75). 

 

A relação do camponês com a terra é de troca. O camponês negocia com 

a terra e se contenta com aquilo que a terra quer lhe dar, sendo que são 
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consideradas as necessidades alimentares de sua família de acordo com o 

potencial da natureza, por isso é comum que o camponês tenha profundo 

respeito com a natureza (WOORTMANN, 2016). 

Diegues (2000) analisa as culturas tradicionais por meio de uma 

perspectiva marxista e a associa a modos de produção pré-capitalistas, pois 

nessas sociedades, o trabalho ainda não se tornou mercadoria, havendo 

dependência parcial do mercado. 

 

O camponês se pensa, não como proprietário da terra, vista 

como mercadoria ou investimento de curto prazo, que pode ser 

exaurida, mas como dono da terra, que a trabalha, que produz o 

alimento da família e que a passa de pai para filho. Ele se 

concebe como responsável pelo gerenciamento da terra e dos 

animais, que, com o trabalho, constituem os suportes da 

segurança alimentar de sua família (WOORTMANN, 2016, p. 

57). 

 

A geógrafa María Franco García usa a ferramenta teórica e metodológica 

do materialismo dialético, tendo como uma de suas referências a geógrafa 

britânica Doreen Massey, que traz a proposta de pensar assuntos de gênero a 

partir do marxismo, assim em suas palavras:  

 

(...) a produção do espaço é a produção da vida, e só por meio 
do processo do trabalho que isto se constrói. Não obstante, 
compreender a lógica desta produção demanda incorporar, além 
das relações de classe enquanto categoria histórica, as relações 
de gênero como categoria social, portanto históricas, também. 
(GARCÍA, 2004, p. 38)  

 

García trabalha a partir da perspectiva da Geografia do Trabalho, 

protagonizando a produção do espaço pelos movimentos sociais ali presentes. 

Parte da concepção que homens e mulheres se situam de modo diferente no 

mundo, buscando compreender a relação que particularmente as mulheres – 

sujeito multidimensional estabelecem com os lugares que moram, trabalham e 

lutam, pois entende que essa diferença é fruto do sistema de gênero 

contemporâneo, de opressão e dominação no qual, na maior parte das vezes, 

as mulheres aparecem em condições de submissão em diferentes espaços e 

tempo (GARCÍA, 2004). 
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A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho 
social decorrente das relações sociais entre os sexos; mais do 
que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência da relação 
social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e 
socialmente. Tem como características a designação prioritária 
dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera 
reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos homens 
das funções com maior valor social adicionado (políticos, 
religiosos, militares etc.) (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 599). 

 
A maioria das mulheres, apesar do trabalho fora de casa, ainda são 

responsáveis pelas tarefas de reprodução social. No mercado de trabalho, as 

possibilidades de ascensão a cargos de status e hierarquia mais elevados são 

menores que dos homens e na política, apesar de uma legislação que “incentiva” 

a candidatura feminina, a participação das mulheres é bastante tímida ou 

meramente pró forma. 

Ouvindo os relatos de Dona Brasilina, tivemos a comprovação de como 

era tratado o trabalho feminino. 

 

O trabalho da mulher e do homem não é o mesmo na roça. Era 
só uma ajudinha. Eles achava que era só um ajudinha mas 
acabava sendo uma ajudona. A gente trabalhava igualzim eles 
trabalhava. Ou talvez até mais porque aí você tinha que fazer a 
comida pra levar pra roça e eles tá lá só esperando, eles não tá 
fazendo a comida. Você fazia a comida, arrumava tudo, punha 
nas vasilha e punha a enxadinha nas costas e caminhava atrás 
pra ir trabalhar na roça. E lá você ajudava eles a fazer tudo. 
Chegava de lá, cansada, ia pra cozinha pra fazer a comida... não 
acabava, né? O serviço... não acabava. Corria ia lavar roupa, 
né? Pra no outro dia ter as roupas que senão, chegava lá da 
roça já tava tarde demais não tinha tempo de lavar. Aí, ia lavar 
até de noite pra dar tempo de secar... e ainda plantava, ajudava 
a plantar. Ajudava a colher. Plantava arroz, milho, feijão... (Dona 
Brasilina, Entrevista, 2018). 

 

Dona Brasilina nos conta como era o trabalho dela dentro e fora de casa 

e sua relação de submissão ao marido e ao pai. 

 
Já plantei folha de fumo. A gente fazia o fumo trançado. Aquilo 
enrolava na mão, assim, estalava, punha lá. Nossa, era um 
trabalho! Eu sentia até tonteira porque era aquela fortidão do 
fumo, né? E meu pai vendia. Cuidava da filharada, plantava, 
colhia, fazia fumo... pegava aqueles capadão pra limpar... 
Matava, ajudava a limpar tudo, fritava aquilo tudo e tinha que dar 
conta, né? Porque você é a dona de casa, você casou você é 
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dona de casa e você tem que fazer tudo, né? Mas não mandava 
nada em casa, era só os marido que manda. (Dona Brasilina, 
Entrevista, 2018). 

 

Corroborando os relatos de Dona Brasilina, Dona Sebastiana nos conta 

sua rotina aos 15 anos de idade, trabalhando em fazendas. 

 
Nessa época, até, eles mexiam com lavoura e tinha peonada, 
muito peão, muito peão mesmo e tinha que dar conta de 
cozinhar pra tudo eles. Era fazer lanche, lanche cedo, fazer 
merenda de dia. Aí, eu levantava de madrugada pra moer cana 
pra fazer a merenda deles, fazer melado, fazer muita coisa, 
rapadura, doce daquela cana mesmo, sabe? Tinha muito leite lá, 
fazia rapadura de leite, fazia pé de moleque... era uma fartura 
danada.  E eu tinha que dá conta daquilo tudo porque eu tava lá 
sozinha, né? Era menina, tinha 15 anos (Dona Sebastiana, 
Entrevista, 2018). 
 

 

Se referindo ao seu passado e presente, Dona Sebastiana possui sua 

face transfigurada de tristeza. O olhar fixa o chão, como que se procurando 

maneiras de voltar atrás e tentar fazer diferente. Dona Sebastiana não foi criada 

pelos pais, teve pai ignorado em seu registro e pouca convivência com a mãe, 

tendo sido criada pelas pessoas nas fazendas onde ela morou/trabalhou durante 

sua infância e adolescência. 

 
Eu já trabalhei demais da conta, nossa senhora! Pros outros, né? 
Agora, a gente perdeu a saúde, agora não tô tendo saúde mais, 
não posso trabalhar pra ninguém mais, quase. Cedeu assim 
(mostrando o ombro) de tanto passar roupa, cedeu o tendão do 
meu braço aqui, oh, não posso. Isso aqui dói tanto que você 
precisa ver o tanto que dói. Aí o médico falou que eu não posso 
mais passar roupa do jeito que eu passava senão o outro lado 
vai aluir também, eu vou perder o braço.... não vai dá pra passar 
mais. Não guento. Dói, mais dói e já começa a doer aqui, oh, 
bem na palminha da mão. Olha o joelho a grossura que é? 
Acabou a cartilagem, pode ver o tanto que já entortou. Tá 
vendo? A cartilagem acabou, tem que operar. Já tem três anos 
que tá na fila do SUS aguardando vaga e não sai pra mim operar 
porque diz que não tem o médico que faz essa cirurgia. E vai só 
piorando, cada dia mais. E tudo isso é reflexo do esforço que 
fazia, né? Desde nova... Eu trabalhei demais com coisa pesada, 
né? Isso tudo aqui é peso demais. Pegando panelão... 
Cozinhando demais pros outros na fazenda, pegava cada 
panela que você precisava de ver. Cozinhava pra peão (Dona 
Sebastiana, Entrevista, 2018). 
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Para que se considere os saberes e fazeres das mulheres e de suas 

rotinas cotidianas, no ambiente rural ou urbano, dotados de elementos do 

Cerrado, é necessário que antes façamos alguns apontamentos e reflexões 

sobre as lutas que tornaram possíveis trabalhos como esse: mulher investigando 

mulheres.  

As mulheres, conscientes dos mecanismos de dominação e opressão em 

que elas eram submetidas, buscavam, silenciosas, por seus direitos. O trabalho 

restrito à esfera doméstica, sem atuações nas esferas econômica, social e 

política, mantinha-as longe das decisões e participação na família e na 

sociedade.  

Scott (1995) ressalta o abismo da desigualdade entre homens e mulheres, 

evidenciando todo o poder patriarcal e levando as mulheres à naturalizarem tal 

situação. 

Siliprandi (2009), por sua vez, denuncia o silêncio das Ciências Sociais 

para essa relação de dominação e resistência sofrida pelas mulheres, que 

segundo a autora, colaborou para uma “naturalização” desta. Ela enfatiza que 

em diversos momentos, a história viu mulheres e homens lutando pela igualdade 

entre os sexos.  

 

Os proletários dizem "nós". Os negros também. Apresentando-
se como sujeitos, eles transformam em “outros" os burgueses, 
os brancos. As mulheres — salvo em certos congressos que 
permanecem manifestações abstratas — não dizem "nós". Os 
homens dizem "as mulheres" e elas usam essas palavras para 
se designarem a si mesmas: mas não se põem autenticamente 
como Sujeito. [...] a ação das mulheres nunca passou de uma 
agitação simbólica; só ganharam o que os homens concordaram 
em lhes conceder; elas nada tomaram; elas receberam [...] 
Vivem dispersas entre os homens, ligadas pelo habitat, pelo 
trabalho, pelos interesses econômicos, pela condição social a 
certos homens — pai ou marido — mais estreitamente do que 
as outras mulheres (BEAUVOIR, 1970, p. 13). 

 

Para Siliprandi (2009, p. 40), “Essas articulações muitas vezes 

conseguiram criar discursos críticos sobre os mecanismos de opressão e atuar 

no sentido de provocar mudanças sociais mais profundas”. Porém, a autora 

afirma que nem sempre essas ações obtiveram vitórias e, sim avanços pontuais. 

Na maioria das vezes, a repressão do patriarcado trazia consigo a derrota nas 
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lutas. O que contribuía, contraditoriamente, para impulsionar a resistência de 

muitas mulheres. 

 

Ao enveredarmos pela identificação do Gênero e procurarmos 
compreender o seu significado, no campo da construção teórica 
e da sua relação com o Movimento de Mulheres/Movimento 
Feminista, vemos que, há cerca de duas décadas, um certo furor 
feminino atacou diversos campos do saber, ligado 
principalmente ao Movimento Feminista. Esse furor 
representava tentativa(s) de dar estatuto de saber à vivência e 
estudos sobre a mulher (GUEDES, 1995, p. 1). 

 

O fato das mulheres se lançarem ao mercado de trabalho representava 

uma ameaça aos homens que não estavam acostumados a lidar com essa 

concorrência. As mulheres, ansiosas por emprego e garantias financeiras que 

permitissem o mínimo de sustento de casa, muitas vezes sem maridos, 

submetiam-se a salários cada vez mais baixos, por isso para os homens era 

imperativo frear essa libertação e ascensão. 

No decorrer da Revolução Francesa, as mulheres foram percebendo que 

suas lutas não estavam lhes trazendo tanto êxito e reagiram com indignação e 

protestos, muitas que participaram dessa luta foram guilhotinadas (SILIPRANDI, 

2009). 

Com os filhos em casa, com doenças e fome, as mulheres eram 

encaradas como concorrentes perigosas ao patronalismo, que as queriam dentro 

de casa, tolhidas de uma liberdade capaz de fazê-las serem uma grande massa 

operária feminina. 

 

Em meados do século XIX, com o avanço da Revolução 
Industrial e do capitalismo, e com a consolidação das 
democracias ocidentais, conceitos como cidadania, direitos 
civis, políticos e sociais passaram a ser aceitáveis. No entanto o 
conjunto das mulheres permanecia excluído desses direitos. As 
mulheres proletárias haviam sido incorporadas ao mercado de 
trabalho, em condições bastante precárias; as burguesas e 
pequeno-burguesas haviam sido definitivamente segregadas 
aos seus lares, e consideradas legalmente incapazes. Os 
direitos das mulheres (e, em especial, das mulheres casadas), 
eram bastante restritos; elas eram, para todos os fins, 
representadas por seus pais (se solteiras) ou pelos maridos, a 
quem deviam obediência (SILIPRANDI, 2009, p. 47-48). 
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Os esforços (em vão) para impedir que as mulheres se lançassem ao 

mercado de trabalho eram estratégias masculinas para impedir que elas também 

tomassem conhecimento dos questões políticas, econômicas e sociais da época. 

Assim, elas poderiam recolher toda sua insignificância na manutenção do 

trabalho doméstico, sem que participassem da produção de bens e serviços e 

conquanto fossem concorrentes dos homens. 

 

O homem suserano protegerá materialmente a mulher vassala e 
se encarregará de lhe justificar a existência: com o risco 
econômico, ela esquiva o risco metafísico de uma liberdade que 
deve inventar seus fins sem auxílios (BEAUVOIR, 1970, p. 15). 

 

As mulheres permanecem em condições inferiores. O mercado de 

trabalho reserva a elas as profissões “femininas” com menores salários. Ao final 

do dia, era inevitável que o trabalho do lar as esperasse, impondo lhes dupla e 

até tripla jornadas. 

Dona Sebastiana nos relata um acidente ocorrido quando trabalhava em 

uma fazenda, ainda criança. Nos levando a refletir sobre condições de trabalho 

feminino, diversas jornadas, subjugação e dor. 

 

Na época, eu levantei de madrugada e fui moer a cana. Quando 
eu peguei na manivela do motor pra ligar, que começou a pegar, 
escapuliu e eu vim na caixa do motor. Quebrou meu dente no 
meio, dá pra ver que aqui ne mim é mais alto (mostrando o lábio) 
... Aí, cortou por dentro, o dente quebrou, entrou pra dentro do 
lábio e saiu do lado de fora, aqui. E ele cortou aqui que ficou o 
cortado que furou pra fora, mas o dente ficou dentro, no lábio, 
quebrado aqui dentro. E aí, eu fiquei lá nessa fazenda e, aí, não 
podia nem conversar porque aqui foi inchando, foi inchando. E 
aí, ia pra engolir as coisas, comer ou fazer qualquer coisa, o 
dente tava quebrado em cima do meio, encostava. Ai, pelo amor 
de Deus! Eu sofri, viu? Aí, eu fazia engolir só, leite, algum 
mingauzinho. Foi três dias desse jeito, lá na fazenda. Aí, foi indo 
até que o filho do fazendeiro foi lá e viu como é que eu tava, aí 
me pôs no carro e me trouxe. Aí, chegou aqui na cidade já tava 
dando tétano. Tava a pura infecção. Aí, eles me aplicou a injeção 
e cortou bem aqui. Aí, eu falei pra enfermeira: - enfermeira, o 
pedaço do dente tá aqui porque eu tenho certeza que eu não 
engoli ele. Ela falou assim: - ah, você deve ter engolido. Aqui não 
tem nada, não. Tava muito inchado, alisou tudo, até o buraco 
que tava ele, né? Aí, ela falou assim: - não tem, não. Aí, eu falei: 
- tem. Tá aqui. – não tem. Aí foi embora. Ela me aplicou o 
remédio e eu fui pra casa do patrão, né? Aqui na cidade mesmo. 
Fiquei lá. E aquele foi desinchando um pouquinho e eu passava 
a língua assim, nos lábios eu sentia ele aqui dentro. Aí, peguei 
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uma pinça e fui lá naquela pontinha branquinha que começou a 
aparecer e aí mexia nele assim. Aquilo ali ia lá no céu de tanta 
dor. Foi indo eu fui arredando ele. Aí, foi até que eu arredei ele. 
Tirei, a metade do dente (Dona Sebastiana, Entrevista, 2018). 

 

Apesar dos avanços em torno das questões de direito, na prática, não 

houve significativas alterações na vida das mulheres. Obrigadas a trabalharem 

para sustentarem seus lares, muitas vezes sozinhas, elas ainda ocupam cargos 

inferiores e com salários menores em pleno século XXI. Por estarem agora 

inseridas no mercado de trabalho, passaram a acumular a dupla jornada de 

trabalho, em casa e também fora dela. 

Após a Revolução Industrial, foi inegável a incorporação da mulher ao 

mercado de trabalho, que buscava com isso melhorar as condições de vida de 

suas famílias. Porém, o preconceito não foi evitado e elas enfrentaram salários 

inferiores, tarefas menos qualificadas e longas jornadas, que contraditoriamente 

beneficia o capital que lhes concedeu a “liberdade” de se inserirem no mercado 

de trabalho. 

 

No decorrer do século XX, foi ficando claro que o mundo público 
não levava em conta as necessidades das mulheres, e que o 
mundo doméstico continuava sendo o lócus da ausência dos 
direitos. A igualdade formalmente conquistada ainda era uma 
ilusão, pois o privado continuava intocado; e sem esse 
questionamento, permanecia distante qualquer tentativa de 
conquista da autonomia feminina (SILIPRANDI, 2009, p. 55). 

 

Em relação ao trabalho, no século XXI, o que se tem são mulheres em 

dupla jornada, ínfimas participações políticas e de decisão, desigualdades entre 

cargos e salários masculinos e flagrante discriminação nos diversos ambientes. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(2018) as mulheres estudam mais, trabalham mais e ganham menos que os 

homens. A diferença entre os rendimentos é, em média, 23,5% a menos para as 

mulheres, conforme o estudo de Estatísticas de Gênero realizado pelo órgão. As 

mulheres combinam o trabalho remunerado com os afazeres domésticos e 

cuidados com pessoas (idosos e crianças), apesar disso, ainda são as que 

possuem maior escolarização. O IBGE (2018) aponta que 36,8% dos homens 

estão em atraso escolar em relação às mulheres.  
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As mulheres lutavam e ainda lutam por direitos de decidirem pelo seu 

próprio corpo e por abusos cometidos a elas em razão de suas condições 

biológicas, ou seja, por serem do sexo feminino. Como exemplo tem-se: tráfico 

de mulheres, supressão de direitos a métodos contraceptivos, privação a 

decisões sobre aborto e evidências de violência, não somente física, mas 

também moral contra o Gênero (SILIPRANDI, 2009). 

Houve considerável avanço desde que os primeiros passos foram dados 

em busca de direitos e igualdade. As primeiras reuniões secretas abriram suas 

portas para a visibilidade feminina e houve relativo avanço no longo caminho a 

ser percorrido. 

Com organização social e econômica, mesmo dentro dos lares, a primeira 

divisão das atividades ocorre entre os familiares, de modo que todos trabalham 

(MENDONÇA, 2004). “O núcleo familiar toma-se uma posição central para se 

compreender o modus vivendi dos Povos Cerradeiros (SANTOS; MENDONÇA, 

2009, p. 5).  

 

As raízes de um povo ligado a terra e aos símbolos do labor 
sobre ela foram fixados durante os passares dos séculos. As 
heranças de um povo que lutou para desbravar e viver em 
harmonia com o bioma Cerrado, são testemunhados até os dias 
atuais (SANTOS; MENDONÇA, 2009, p. 6).  

 

Apesar de “oficialmente” o trabalho da mulher se restringir ao espaço da 

casa e aos cuidados com os filhos, cabe ainda a elas atividades na roça, como 

“ajudar na colheita” e levar os alimentos, além de também ajudar com as 

pequenas criações.  

 

[...] as (re)existências são ações construídas no processo de luta 

pelos territórios da vida, expressas na luta pela permanência na 

terra, na luta pela Reforma Agrária, na luta contra a construção 

desenfreada e injustificada dos empreendimentos hidrelétricos 

que expulsam milhares de famílias de seus lugares de 

existências, na luta pela água, entre outras ações de natureza 

política que possuem como fundante as relações de 

pertencimento (PELÁ; MENDONÇA, 2010, p. 54) 

 

Ao virem para cidade, camponeses o fazem devido a desarticulação do 

seu mundo, pelas monoculturas, fazendas de gado e grilagem de terras, na 
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cidade, sofrem o impacto da urbanização e tentam manter seus costumes 

tradicionais, ainda que contrários ao tempo que “passa mais rápido”, aos custos 

monetários que insistem em tornar mais barato o alimento envenenado 

produzido em grande escala, aos quintais cimentados das casas urbanas. 

Assim, é inegável que a cultura se torna artigo de mercadoria e tem-se na 

cultura uma espécie de commodities (HARVEY, 2013). Podemos inferir na 

exportação virtual de água, solo, vegetação e ainda saberes e fazeres, uma vez 

que para que se produza commodities, esses elementos são utilizados, 

consumidos e/ou destruídos. 

Goldman (2014) refere-se ao fato de que as mulheres eram totalmente 

dedicadas ao trabalho doméstico, não sendo permitido a elas quaisquer 

atividades fora dos lares, fossem elas atividades nas esferas política, econômica 

e nem mesmo social. Enquanto aos homens era permitido toda e quaisquer 

atividades na sociedade, às mulheres era relegado o interior doméstico tão 

somente. O homem garantia a sobrevivência financeira da família, enquanto a 

mulher, por sua vez, a criação dos filhos e os cuidados do lar. 

Responsáveis pela alimentação da família, são as mulheres que cuidam 

das hortas, da criação de pequenos animais, como suínos, bovinos (leite), 

galinhas, pomares e pequenas lavouras de arroz, feijão, mandioca, milho. Assim, 

os quintais são vistos como extensão de suas casas e o trabalho dessa forma é 

considerado “do lar”. Existe, nesse caso, um confronto da produção dessas 

mulheres com o sistema capitalista. De forma invisível, elas garantem a 

segurança alimentar de suas famílias. Não geram renda, mas também não 

dependem dos produtos vendidos no mercado, garantindo grande economia. 

 

A massiva presença feminina no exercício dessas atividades 
deve-se seguramente ao fato de que essa produção de 
autoconsumo é provavelmente vista como uma extensão do seu 
papel de mãe/esposa/dona de casa, provedora das 
necessidades da família (ARO, 2012, p. 43). 
 

Incumbida da reprodução social, é a mulher que cuida da casa e educa 

os filhos. Suas tarefas do cultivo de ervas medicinais, criação de pequenos 

animais para alimentação, entre outras, são tidas como secundárias, por não 

gerarem renda de forma direta. Se a mulher trabalha dentro de casa, cuida da 

horta e dos animais é trabalho doméstico, tido como sua “obrigação” nas 
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sociedades patriarcais. Se ela vai para a “lida” com o marido, ainda assim não 

adquire status de trabalho produtivo e, sim na categoria rebaixada de “ajudante” 

do marido. Segundo Aro (2012, p. 16) [...] “cria-se uma falsa oposição entre 

trabalho doméstico e produtivo”. 

Em suas atividades no lar e no seu entorno, as mulheres perpetuam seus 

conhecimentos, transmitindo-os para suas gerações vindouras. São culturas 

tradicionais que são trocadas entre vizinhos, famílias e amigos. Conhecimentos 

que se desenham em remédios, garrafadas, chás, pratos típicos com alimentos 

do Cerrado, crenças religiosas, artesanatos com cascas de árvores, raízes, 

sementes, extração do mel e inúmeros outros. 

Durante séculos, as mulheres foram imperceptíveis em suas atividades, 

consideradas incapazes das tarefas relacionadas aos negócios e limitadas ao 

interior de suas residências. Os movimentos feministas, em busca de direitos e 

igualdade perante os homens, foram os primeiros passos em busca de reverter 

essa invisibilidade. 

Tanto no campo quanto nas cidades, essa discriminação ocorreu e ainda 

ocorre deliberadamente, apesar de viverem ali inúmeras mulheres chefes de 

família. Em busca de melhores condições de vida e diminuição dessas 

dissimilitudes, as mulheres do campo também se reúnem para reivindicarem sua 

visibilidade. Ligadas à Central Única dos Trabalhadores, CUT; Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra, MST; Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Agricultura, CONTAG; suas lutas são por acesso à terra, aposentadoria rural e 

licença maternidade, legalização da profissão de agricultora, dentre outros 

direitos. 

Para tal, é necessário que políticas públicas voltadas para esse setor 

sejam respeitadas e valorizadas, tais como o acesso à políticas que fortaleçam 

o papel da mulher como agricultora, o acesso ao crédito (com a criação do Pronaf 

mulher), aos programas de geração de renda e formação profissional, à 

assistência técnica, aos programas de apoio à comercialização da produção da 

agricultura familiar e a participação das mulheres nas políticas de preservação 

ambiental (ARO, 2012). 

A invisibilidade do trabalho doméstico feminino está no julgamento de que, 

por não gerar renda, esse trabalho não é reputado para o sistema capitalista. 

“Considerar trabalho os inúmeros afazeres da mulher dentro de casa e nas 
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pequenas propriedades rurais foi fundamental para que elas se tornassem mais 

visíveis e, consequentemente, mais valorizadas” (ARO, 2012, p. 30). 

Porém, com o trabalho dentro e fora de casa, a reflexão a se fazer é a 

dupla jornada desenvolvida pelas mulheres. “O trabalho da mulher sempre está 

em segundo plano quando entra em choque com o trabalho doméstico” (ARO, 

2012, p. 31). É comum que nos momentos em que a mulher não consiga 

trabalhar fora e cuidar da casa, o trabalho externo seja preterido, optando-se 

pela casa, a educação dos filhos, os cuidados com as roupas e a alimentação 

da família, relegando à mulher mais uma vez o atraso nos estudos, na 

participação política e nas decisões relacionadas à família e aos negócios.  

Observando a natureza, podemos nos perguntar porque essa tentativa de 

domínio do homem sobre a mulher, ou do macho sobre a fêmea só ocorreu a 

partir dos Homo sapiens? Muraro (2012) acredita que, ao dominar a natureza a 

fim de atender às suas necessidades, desejos e anseios, o homem tentou manter 

o controle sobre a natureza e a família, uma vez que ele se tornou “o provedor”. 

Seu domínio sobre a mulher ocorreu com o conhecimento do processo de 

fecundação, que consequentemente gera herdeiros e acumulação de riquezas. 

Foi quando tiveram início as sociedades pastoris. 

 

Neste sentido, o patriarcado incorporou as relações de Gênero, 
transformando-as em relações de poder à medida que se 
apropriavam da natureza e a colocavam à disposição dos seus 
interesses. As sociedades no Ocidente organizavam-se com 
base nos domínios de acumulação de riquezas e no domínio 
entre os homens e dos homens sobre as mulheres. Esta última 
encontra total legitimação no Estado Moderno. E o capitalismo 
encontrou no patriarcado um dos pilares da sua sustentação, tal 
qual encontrou no racismo, formando assim uma simbiose junto 
com o capitalismo, em que, embora cada um desses sistemas 
mantenha autonomia entre si, compõe um todo articulado 
(NASCIMENTO, 2014, p. 87). 

 

No campesinato, as relações de produção e reprodução são integradas e, 

dependendo do contexto, tornam-se indissociáveis, porém, é comum que haja a 

divisão entre o “trabalho” masculino e a “ajuda” feminina, fato que ocorre na 

concepção hegemônica capitalista, que tende a negar o trabalho feminino no 

interior dos lares como atividade produtiva, fortalecendo ainda mais a divisão 

sexual do trabalho e a subordinação da mulher ao homem. 
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Ao nos ancorarmos em Scott (1995) para compreendermos Gênero, 

temos neste uma categoria de análise. Segundo a historiadora norte-americana, 

é importante que ao estudarmos as diferenças sexuais existentes, consideramos 

o saber e o poder existente entre ambas.  

Scott (1995) divide a compreensão de Gênero em elementos. 

Inicialmente, os símbolos culturais visíveis principalmente nas histórias contadas 

pela bíblia, que coloca a mulher em situações paradoxais, ora do bem, ora do 

mal. Um exemplo disso é Eva. O segundo conceito é normativo: as normas ditas 

determinam o exercício patriarcal de poder sobre as mulheres, ao colocá-las em 

posição secundária na política, na economia, na academia, além da religião e, o 

terceiro aspecto, traz a discussão acerca da posição das mulheres nas 

instituições e organizações, claramente sem direito a voz e a tomada de decisão, 

as mulheres são relegadas ao interior de suas casas, tornando irrelevante sua 

participação na política e na sociedade em geral.  

Goldman (2014) enfatiza a luta das “mães solteiras”, buscando por 

trabalho, aceitando postos insalubres e salários menores e, por vezes, se 

prostituindo para criar os filhos. A sociedade patriarcal, composta pelo mesmo 

pai que, por um lado abandona sua família e, em outro constitui nova estrutura 

familiar, vê esse homem com os mesmos “bons olhos”, ou seja, ele continua 

sendo um “pai de família”. A mesma sociedade, porém, discrimina as mulheres, 

que ao se tornarem mães “solteiras” “perdem” o respeito e a dignidade. Como 

se mãe fosse estado civil e, esse fosse atrelado à moral da pessoa. 

O papel de criar os filhos sempre coube às mulheres e, em diversos casos 

sem a presença dos pais, muitas mulheres criavam seus filhos sozinhas. 

Goldman (2014) descreve a busca das mães por pensões alimentícias para os 

filhos de pais separados e mostra que, diante da negativa do apoio paterno, a 

prostituição era a saída encontrada para muitas mulheres que não tinham o 

apoio financeiro dos pais na criação dos filhos. Muitas vezes, ainda crianças, os 

filhos iam para as ruas cometer pequenos delitos a fim de ajudarem com comida. 

Apesar de Goldman retratar o período da Revolução Russa, ainda hoje, em pleno 

século XXI, tais casos ainda acontecem. 

Outro aspecto apontado por Scott (1995) é a identidade subjetiva do 

Gênero. Esse aspecto é fundamental para a compreensão dessa tese, que 

estuda os saberes e fazeres e conhecimentos tradicionais das mulheres.  
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Estar diretamente ligado ao trabalho, significava para os homens, a 

detenção dos direitos sobre a riqueza acumulada e, a mulher, por sua vez, 

relegada à dependência financeira para com o marido. À medida em que a 

riqueza aumentava, ficava ainda maior o abismo entre a esposa e a casa e o 

trabalho e os negócios. O trabalho feminino era sempre considerado 

“dispensável” por não gerar renda, mas no ambiente familiar era ela que se 

responsabilizava pela criação e educação dos filhos e os afazeres domésticos, 

porém, confinadas a esse ambiente, a divisão do trabalho era mais proeminente 

e desvantajosa para as mulheres. 

 

O debate acerca do trabalho das mulheres continua vivo, 
intenso, a requerer alternativas para resolver antigas e novas 
questões relativas à vida doméstica versus trabalho assalariado. 
O fato a destacar é a manutenção dos dilemas que sempre 
envolveram a dimensão doméstica do trabalho, pois as 
mulheres, ainda, sob o peso histórico das construções 
estereotipadas, sentem-se afetiva e emocionalmente como as 
grandes responsáveis pelos encargos da vida familiar (LEMOS 
et al., 2015, p. 14). 

 

Para as mulheres “de família” o ambiente comercial e financeiro era 

inadequado. A mulher, cujo marido provia condições para tal, eram servidas 

pelas mulheres de operários, que por serem de classe mais baixa, além de todo 

o cuidado com seus lares, ainda trabalhavam em “casa de família”. Assim, a 

divisão do trabalho, sexual e capital, deixa claro o papel de produção dos 

homens e reprodução das mulheres (LEMOS et al., 2015). 

 

Apoiado na exploração do trabalho, o capitalismo tem buscado 
múltiplas estratégias para assegurar o processo de acumulação 
e superar as crises cíclicas próprias do modelo. Na esteira de 
expropriações, de precarização, flexibilização, terceirizações, o 
trabalho das mulheres transita em dupla órbita ora com a 
possibilidade de acesso e ascensão, ora na permanência dos 
salários inferiores e desemprego em períodos críticos (LEMOS 
et al., 2015, p. 13-14). 

 

É preciso recorrer ao passado e às relações entre homem e mulher, desde 

então e, conhecer suas relações matrimoniais e a divisão do trabalho ocorrida, 

afim de compreender que desde sempre elas  se sentem responsáveis pelos 

cuidados para com a família, pois em sua criação foram educadas para servirem 
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aos seus maridos, cuidarem de seus filhos, manterem suas casas sempre limpas 

e organizadas e, ainda, nos tempos livres, cuidarem das plantas medicinais e 

das pequenas criações, destinadas à alimentação e do artesanato. Esse 

passado, de submissão, abnegação e zelo explica muito o papel exercido por 

elas e a detenção dos saberes e fazeres apreendidos, desenvolvidos e mantidos.  

 

O que se tem evidenciado é a ligação profunda, marcada pela 
tradição reatualizada, a qual ecoa no campo sentimental e 
afetivo das mulheres a repetir ser delas o papel de cuidadora do 
ambiente doméstico, com todos os seus desdobramentos 
(organização da casa, bem-estar do marido e filhos, educação 
da prole...) [...] E no sistema capitalista com sua hegemonia 
patriarcal de pensamento, com suporte nos mitos e simbolismos, 
porque são a base da cultura ocidental e detêm a propriedade 
de reatualização, pois são cultivados na sociedade capitalista 
que é patriarcal (LEMOS et al., 2015, p. 15). 

 

As relações sociais mantidas pela superioridade do marido, em detrimento 

da esposa submissa e explorada, ainda existem na atualidade. Sabemos das 

lutas e vitórias empreendidas pelas mulheres desde então para que hoje o 

cenário pudesse ser minimamente diferente. A conquista de espaços nas 

variadas esferas não foi o suficiente para que todo o passado se apagasse e, 

apesar da busca por estudos e melhores condições de trabalho, as mulheres 

continuam com o trabalho da casa e com os cuidados com os filhos. 

 

5.5 Remédios, Partos e Fé 

 

As mulheres sempre foram curandeiras. Elas foram as primeiras médicas 

e anatomistas da história ocidental. Eram também enfermeiras, conselheiras e 

realizavam partos e abortos. Foram as primeiras farmacêuticas com seus 

cultivos de ervas medicinais, compartilhando os segredos dos seus usos. 

Durante séculos, as mulheres foram médicas sem diploma, excluídas dos livros 

e das palestras, aprendendo umas com as outras e passando suas experiências 

entre vizinhas e de mãe para filha. As pessoas as chamavam de mulheres 

sábias, ainda que para as autoridades fossem “bruxas” ou “charlatonas”. A 

medicina forma parte da nossa herança como mulheres, é nossa história, nosso 

direito inato (EHRENREICH; ENGLISH, 1973). 
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Na Idade Média, mulheres que curavam doentes por meio de orações 

eram consideradas “bruxas” e queimadas nas fogueiras da Inquisição. Parteiras 

eram mal vistas, por trazer à luz pessoas nos mais longínquos vilarejos, cuja 

única atenção médica era dada aos pobres e pelas próprias mulheres. 

Conhecedoras de ervas e capazes de curar doenças com os remédios que 

fabricavam, essas mulheres eram as feiticeiras da época (EHRENREICH; 

ENGLISH, 1973).  

Mulheres que desempenhavam seus saberes de cura, rezas e até mesmo 

parto levavam seus conhecimentos à população mais pobre, onde os médicos 

não chegavam e eram consideradas bruxas pela Igreja Católica à época. Por 

milhares de anos houve a “Caça às Bruxas”, que foi a solução que os homens 

da igreja encontraram para controlar o comportamento e a espiritualidade das 

mulheres. Aquelas que continuaram vivendo de acordo com sua natureza e seus 

ideais foram mortas, queimadas em fogueiras, claro, por homens 

(EHRENREICH; ENGLISH, 1973). 

 

[...] mesmo que em períodos de obscurantismo religioso e de 
rígidas estratificações sociais, as mulheres encontravam meios 
de fortalecer-se e de trazer à tona o seu descontentamento com 
a posição inferior que ocupavam na sociedade [...] somente após 
o período da Ilustração, com a aceitação das ideias abstratas de 
racionalidade e de igualdade como uma capacidade extensiva a 
todos os seres humanos, é que os discursos das mulheres 
puderam tomar a forma de reivindicações universais – ou seja, 
se transformar em instrumentos potencialmente 
deslegitimadores da ordem social vigente (SILIPRANDI, 2009, p. 
43). 

 

Apesar das práticas de cuidados voltados para o bem, a ambiguidade 

entre o bem e o mal, que acompanha as mulheres, trazidos no primeiro elemento 

apresentado por Scott (1995), justifica que, se elas faziam o bem, também 

poderiam fazer o mal. Tal percepção é apontada por Muraro (1991) quando 

afirma que, para os homens medievais, o fato das mulheres estarem ligadas à 

sexualidade por sua essência, as faziam diretamente ligadas ao demônio. Por 

isso as caças as “bruxas” e “feiticeiras”. 

 

A Inquisição cumpriu um papel impactante na tentativa de 
exterminar as mulheres e pessoas em geral que possuíam o 
conhecimento sobre autocuidado, numa tentativa de controlar as 
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pessoas. Mas como as raízes são fortes, aguentaram firmes e 
aos poucos seus brotos vão virando fortes folhas, flores e novas 
sementes, nesta terra fértil que é a insistência, a curiosidade, a 
resistência, a busca por uma vida mais integral e conectada 
(EHRENREICH; ENGLISH, 1973, p. 1). 

 

Perseguidas e queimadas desde então, a opressão não terminou com a 

chegada do período das Luzes. Afinal, se dentre as características ligadas à 

mulher, todas as faziam ser tidas como “bruxas”, então, elas nunca deixaram de 

existir. Seus conhecimentos foram passados para suas filhas, netas, vizinhas e 

amigas.  

 

Essas conformações estereotipadas concorrem para 
manutenção de desigualdades atuantes nos diversos espaços 
da vida social e tais não se limitaram à época medieval e nem 
se restringiram aos aspectos específicos “investigados” pela 
igreja. Espraiaram-se na amplitude da vida social no sentido de 
policiar a vida das mulheres, as quais pela “índole” identificada, 
ou seja, tendência para as ações torpes, fracas de caráter, 
requerem vigilância e condução dos atos dadas pelos homens, 
com fortes e prolongados desdobramentos no âmbito da divisão 
sexual do trabalho (LEMOS et al., 2015, p. 07). 

 

As narrativas de vida com histórias de parto são poucas, mas todas 

movidas por muita emoção. 

 

Morava perto, na fazenda da minha prima… o marido dela falou 
pra nós ir pra lá porque ela tava passando mal, e ela criava igual 
eu, todo ano… aí ela não tava boa… aí ele falou: vocês fica lá 
com ela que eu vou lá chamar minha mãe… aí ele foi lá pra mãe 
dele e eu subi mais meu marido pra lá… e foi na hora que ela 
passou mal que eu fui fazer o parto…  aí eu não sabia onde 
cortava aquilo… aí você já viu, né?  Não sei que jeito, tanto que 
cortava… e nisso o marido dela chegou… foi minha sogra que 
cortou…aí nós mediu 4 dedos, o trenzinho ficou comprido… o 
umbigo…   mas aí deixou porque já tinha cortado mesmo…  
Ela sentou no banquinho…ela sentou no banco, aí ela ficou me 
ensinando, depois demorou pra vim a placenta… ela fez força, 
mas graças a Deus deu tudo certo… enrolei uma coberta na 
nenê e pus lá na cama e fiquei cuidando dela porque fiquei com 
medo dela passar mal… tremendo, né? … Ficou fraca demais… 
eu fiz esse parto… o meu marido tava na cozinha, não podia 
entrar, né? Mas se precisasse ele ajudava… só nós duas e ela 
me ajudando… depois ela ria deu ficar apurada… e contava a 
história pra todo mundo, a danada (D. Devoir, Entrevista, 2017). 
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Dona Livertina nunca fez parto, segundo ela, tinha dó. Porque o 

sofrimento é muito. Mas ela sabe contar dos “perrengues” que passou em seus 

partos. Os diálogos com Dona Livertina eram habitualmente muito divertidos. Ela 

sempre dava uma de entrevistadora e me interpelava também. Sem contar, das 

voltas que o conteúdo da entrevista dava e das vezes que ela mudava assunto 

e tempos depois, retornava ao que estava me contando. 

Sobre os seus partos, Dona Livertina me disse: 

 

_ Ah minha fia, os parto era em casa. Tinha uma mulhé pra 
ajuda, ela puxava o filho da gente pra baixo assim, ó...  Eu só 
criei em casa. E foi minha saúde, minha fia. Dr. hoje fala pra mim 
que foi a minha riqueza foi eu cria os fio todos em casa. Nunca 
tomei uma injerção pá criá os fio não, mas quase murria. Quando 
eu criei a Celeste, eu azanguei numa sexta feira cedo, eu tava 
descaroçando um algodão, eu tinha arrumado duas cardadeira 
de algodão, que lá eu mexia demais com tear. Aí eu arrumei 
duas cardadeira e elas tava descaroçando lá uma balaiada de 
algodão assim quando eu comecei a passar mal. Aí eu falei, ah, 
tô passando mal, não vou mexer com isso não, aí parei de 
descaroçar o algodão e fui lá no curral, meu marido tava 
desnatando. Eles foram tirar o leite e ia desnatar o leite. Aí vinha 
aquela dor que returcia sabe? Aí eu falei pro marido, num tô 
aguentando mais não. Aí ele falou assim, então vai lá pra dentro, 
toma um banho e deita. Mas que deitá o que, minha fia...  
_ Você já sofreu dor de Parto? 
_ Você criou seu mininu e não teve dor de parto? 
_ Então cê não sabe conta o que que é bão. Ehhhh minha fia, 
uma dor de parto, diz que é a dor da morte, Josie. 
_ Ah. Eu penso que morrer dói demais né. Aquela farta de fôlego 
que dá. Não gosto nem de pensar (D. Livertina, Entrevista, 
2017). 

 

Ficamos alguns segundos nos entreolhando e imagino que, assim como 

eu, ela ficou a pensar na morte, nas dores e para afastar dali aqueles 

pensamentos, ela retornou ao assunto. 

 

Tinha parteira. Uma parteira e minha mãe. Minha mãe era 
assistente, né. Aí ela cansou do tanto que eu sofri. Ela cansou 
de cuidar de mim e arrumou uma tal pra cuidar de mim lá. Ajudar 
o neném a nascer né? 
Minha mãe era parteira, mas ela ficava com a gente assim até 
um certo ponto, minha fia, se pegasse a passar mal ela quebrava 
das carne. Era as fia né? 
Eu nunca quis sê parteira. Ah, eu tenho muita dó. O sofrimento 
de uma coitada que vai cria normal em casa, é sofrimento 
demais. E ocê não sabe se aquele neném tá direitin lá dento, 
né? Agora aquelas assistente prática, sabe. Elas vira o mininu 
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dentro da gente, minha fia. Vira um remelexo na barriga da gente 
de jeito que se o mininu tivé com a cabeça pra cá, elas vira o 
mininuo com a cabeça pra baixo. Ele nasce com a cabeça. Ou 
curuiz credo. Fico pensando assim nos fio da gente depois que 
cresce, não importa com a gente. Não pensa o que a gente 
passou pra por eles no mundo. Agora oceis que cria no hospital, 
não sabe a metade. Aí depois fica só aquele corte proce curar 
aquilo, fica andando devagarzinho. Nossa minha fia, cê não sabe 
conta nada viu. Criá normal, aquilo ali minha fia, até que o 
menino vem começa a nascer a cabeça, cê quase morre de dor. 
Aí quando ele vem pra nascer e vem a cabeça aí cê pensa: agora 
vou morrer mesmo. Quando eu falei, põe um colchão no meio 
do quarto ali e me deita lá e me deixa eu lá. Deixa eu morrer 
quetinha lá. Aí quem que falou que a assistente deixou? Aí ela 
viu que o menino tava quase na hora de nascer e ela falou, 
vamos pelejar com fé em Deus que a senhora vai ficar boa 
goramesmo. E aí essa assistente garro feio comigo, minha fia e 
eu criei ele viu (D. Livertina, Entrevista, 2017). 

 

Dona Guilhermina e Dona Diolina, em um momento que estavam 

relatando suas narrativas de vida, me surpreenderam com a história do 

nascimento de Guilhermina, enquanto Dona Diolina estava em casa, sozinha. 

 

Eu nasci só eu e minha mãe... não esperei parteira, não esperei 
ninguém. Num foi mesmo, mãe? (D. Guilhermina, Entrevista, 
2017). 

 

Dona Diolina então nos conta como foi. 

 

É... ganhei ela sozinha... na hora que eu comecei a passar mal 
eu falei pro meu esposo: oh, tô passando mal, você pode ir 
buscar a Nica... a Nica era a parteirinha... aí ela tava esperando 
nenê também, ela e minha cunhada, minhas duas cunhadas... 
então, ele saiu, 2 km de lá, de a pé, foi lá buscar ela e a dor foi 
multiplicando, multiplicando e foi escurecendo... aí eu nem 
contei nem pra minha mãe e nem pro meu pai que eu tava 
passando mal...  Eles estavam na minha casa. Tava na sala e 
eu no quarto. Parede de pau a pique... parede de pau, oh... 
quando eles escutou foi o choro dela... falei: mãe, traz a luz aí...  
Fui segurando... num dei um pio, pra ninguém escutar... mas 
doeu. Ah, Nossa Senhora! Como doeu. Eu só forrei um pano no 
chão, debrucei o pinico e sentei. Coloquei a metade da pôpa lá, 
segurei na cama e deixei a bichinha sair... quando ela chorou e 
eu gritei... ah, minha filha, como é que você não conta pra mim 
que você tava passando mal? ... Minha mãe quando escutou, 
veio. Ela trouxe a lamparina, ela já veio assim, oh, tremendo (D. 
Diolina, Entrevista, 2018). 
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O ato de dar à luz a uma criança é sublime. A riqueza de detalhes, as 

explicações sem comprovações técnico-científicas, mas corretas do ponto de 

vista de quem estudou, a demonstração de emoção, tristeza, alegria, dor, alívio 

são tão reais, que parece que 30 anos atrás foi ontem. 

Dona Juliana foi parteira desde mocinha. Acostumada a ajudar a avó, 

quando a necessidade bateu em sua porta, ela resolveu sozinha. Orgulha-se de 

ter feito o parto de todos os sobrinhos e netos. Mas conta a passagem triste de 

uma filha que, grávida de gêmeos, um não resistiu ao parto por estar 

atravessado. 

 

Aí, nasceu um menino, o outro, cadê? não nasceu porque tava 
atravessado, como é que faz? 
Eu sabia que era dois. Eu falava pra ela que ela ia ter dois filhos 
gêmeos. 
Um dia eu falei: - ô, vem cá! Ela chegou eu falei: - Faz assim: Eu 
passei a mão e senti, tinha um de cá e outro de cá. É dois filhos. 
Ela falou: - Não, mãe, não fala uma coisa dessas não, mãe...  
E aí, na hora do parto, cadê que vinha o outro? Não vinha o 
outro... não vinha porque tava atravessado. Aí eu falei, vamo tê 
que ir pra cidade. 
Eu cortei o umbigo, aí, porque eu pensei: se incolher vai dar uma 
morragia nela, não pode deixa de jeito nenhum, tem que amarrar 
aqui. Puxei o cordão e amarrei na perna, pro umbigo não 
recolher pra dentro. Amarrei na perna do menininho. Eu amarrei 
porque o umbigo não pode recolher não. Se ele recolhe é 
perigoso dar morragia.  
Aí, chegou, o Dr. e olhou, tava tudo direitinho.  
Depois disso, eu falei: - também eu vou largar dessa, vou 
largar… quando tiver uma mulher passando mal pra ganhar 
nenê eu não vou mais. Não deu outra, quando eu cheguei lá na 
fazenda, oh, a mulher do João passando mal, foi eu que fui lá e 
peguei o menininho dela. 
Das minhas cunhadas tudo, eu peguei, os meninos delas, os 
meus sobrinhos eu peguei, Das meninas, eu peguei um 
punhado. Peguei uma lá na roça. Lá na fazenda… (D. Juliana, 
Entrevista, 2017). 

 

Segundo Ehrenreich; English (1973) a subordinação feminina está 

determinada biologicamente. As mulheres estão mais dotadas pela natureza 

para serem enfermeiras ou parteiras do que para serem médicas. As curandeiras 

sofreram grande repressão por fazerem o trabalho que os médicos se habilitaram 

a fazer. A posição social das curandeiras sofreu os mesmos altos e baixos que 

a posição social das mulheres. Quando as curandeiras eram atacadas, elas eram 

atacadas por serem mulheres, e quando elas se defendiam, era em 
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solidariedade a todas as mulheres. A luta também foi política pelo fato de fazer 

parte da luta de classes. As curandeiras eram as médicas da comunidade, sua 

ciência fazia parte da subcultura popular. A prática médica destas mulheres tem 

continuado prosperando até nossos dias no seio dos movimentos de rebelião 

das classes mais pobres contra as autoridades estabelecidas (EHRENREICH; 

ENGLISH, 1973, p. 4-5). 

Dona Diolina nos contou que nos confins rurais a pobreza era muito 

grande e também o acesso aos médicos e remédios era muito difícil e, por isso 

ela fazia remédios para distribuir para os pobres.  

 

Era muita pobreza! Todo mundo trabalhava, mas a respeito de 
remédio, assim, e doença era difícil... quando vinha, matava...Se 
tinha uma pessoa doente e que ela precisa de ajuda para ser 
curada, eu caçava um meio de arruma um remédio qualquer, 
né? ... Eu já ia pro mato e pegava a planta que tinha... pegava o 
que tinha, folha de laranja, tudo, tudo... se falava, é remédio eu 
pegava e fazia o chá... (D. Diolina, Entrevista, 2018). 
 

No passado, as mulheres que cuidavam da saúde dos pobres eram 

chamadas de curandeiras e foram condenadas como bruxas a morrerem na 

fogueira. Ehrenreich; English (1973) lembram que as mulheres que utilizavam 

seus dons de cuidados para trabalharem com cura e partos morreram na 

fogueira muito antes de que aparecesse a moderna tecnologia médica. A maior 

parte dessas mulheres condenadas como bruxas eram simplesmente 

curandeiras não profissionais a serviço da população camponesa e sua 

repressão marcou uma das primeiras etapas na luta dos homens para eliminar 

as mulheres da prática da medicina. 

 

Minha prima, não tinha parteira e ela garrou a passar mal, tá 
passando mal, tá passando mal e como é que faz? ...  Aí como 
é que faz? O João... aí nós morava pertinho, né? Aí mandou a 
Maria ir lá em casa me chamar..., fala pra tia vim cá... aí veio... 
o nenê dela tava grande, aí ela custou, custou... aí eu pedi a 
ajuda de Deus a mode ajudar eu porque lá era um lugar que não 
tinha nem jeito de ir carro... aí, com muito custo o nenê nasceu 
e ela deu uma hemorragia, menina! ...  Mas essa mulher perdeu 
sangue, meu Deus do céu! ... mulher, foi pro resto ela 
amoleceu... falei: o quê... falei João vai caçar o sr. Cezário, ele 
tinha um irmão que era médico, então ele dava remédio amostra 
grátis pra ele dá pra pobreza... aí ele foi lá, montou a cavalo e foi 
lá... o João trouxe duas injeção e aplicou nela... Nossa, sô, mas 
essa mulher sofreu!  
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Depois, eu tava lá na casa da minha irmã, chegou uma comadre 
minha e um rapaz... aí ela falou assim: - comadre Diolina, você 
conhece esse menino? ... um homão, barbado... falei: - não, não 
sei quem é, não... ah, você conhece... falou: - ô tia, mas a 
senhora não me conhece? A senhora que me pegou.... foi lá, 
abracei ele, mas ele me abraçou!... Ele falava é “mãe Diolina” ... 
depois disso não vi ele mais... se não ajudasse assim morria 
lá...era um lugar que não ia nem... só ia a cavalo, carroça... (D. 
Diolina, Entrevista, 2018). 

 

“A palavra ‘doula’ vem do grego, ‘mulher que serve’. Mundialmente este 

nome aplica-se às mulheres que dão suporte físico e emocional a outras 

mulheres, antes, durante e após o parto” (SOUZA; DIAS, 2010, p. 1). 

Se antigamente o nascimento era acompanhado por mulheres mais 

velhas e experientes, tias, avós, vizinhas, chamadas de parteiras, como vimos 

durante nossa pesquisa, segundo Souza; Dias (2010), as doulas acompanham 

a mãe no ambiente hospitalar, cuidando do seu bem estar emocional e 

proporcionando afeto nesse momento em que a mulher se sente tão vulnerável.  

Barbosa et al. afirmam que as doulas utilizam técnicas que tranquilizam e 

ajudam sugerindo posições e massagens que tragam relaxamento e com 

exercícios de respiração auxiliam no parto normal ou cesariano.  

 

Supportive care practices have the potential to improve the 
health of mothers and babies, reduce health disparities, and 
increase women’s satisfaction with their experience, all while 
decreasing expenditures for unnecessary interventions. Proven, 
low-cost solutions have been identified, but changing practices 

will require challenging the status quo (STRAUSS; GIESSLER; 

MCALLISTER, 2015, p. 1). 

 

Parteiras eram poucas à época e hoje quase nenhuma. Mas as 

“chazeiras”, “remedieiras” e “garrafeiras” eram e continuam sendo muitas. 

Práticas Cerradeiras que passam de uma geração a outra com facilidade, pois 

os remédios que elas faziam para os filhos e netos, hoje são feitos por eles 

mesmos, para garantirem que a gripe vá embora, que a febre se abrande.  

Embora a literatura traga os nomes científicos das plantas medicinais, 

aqui elencamos as principais ervas cultivadas pelas mulheres utilizando os 

nomes praticados por elas. Consideramos que não haja nomes e termos errados, 

principalmente porque esses nomes diferentes dos catálogos são utilizados por 

inúmeras mulheres. O importante são as representações criadas em torno desse 
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nome, de seu uso, do saber que envolve a elaboração de um chá e da esperança 

da cura. 

Conhecemos inúmeras plantas e seus benefícios durante nossa estadia 

nas residências dessas mulheres. Açafrão, gengibre, hortelã, malva, poejo, 

transagem, erva de Santa Maria, erva cidreira, alecrim, manjericão e alfavaca. 

Plantas que, segundo elas, são remédios para garganta, infecção na bexiga, nos 

rins, no intestino; calmantes e ansiolíticos; digestivos; contra dores nos rins e 

dores de cabeça; problema de respiração e alergias; tosse e gripe; cancerígenos; 

depurativo do sangue.  

Praticamente todas as mulheres que entrevistamos nos relatou 

conhecimento de plantas medicinais e raízes. Elas se orgulham de saberem 

fazer remédios que curam doenças. 

 

Eu planto. Eu amo plantar remédio...eu tenho hortelã, eu tenho 
erva cidreira, eu tenho gengibre, alecrim, é.... manjericão, tudo o 
que eu tenho...serve pra remédio e pra culinária, né? às vezes 
faço xarope com açafrão, flor de sabugueiro, põe umas gotinhas 
de limão… eucalipto… faço tudo, faço um xaropinho, o povo 
toma… é bom! (D. Guilhermina, Entrevista, 2018). 
 
Já fiz garrafada… pras minhas meninas, assim, garrafada de 
algodãozinho, pé de perdiz… esses trem do Cerrado, sabe? Pé 
de perdiz é um raminho que dá assim… é pra limpeza… hoje 
quase não tem porque eles acabou com os campo tudo… lá no 
Douradinho ainda acha…pra depurativo do sangue… pra pele…  
Esses neto meu que vai começando assim adolescente sai muita 
coisa... espinha, né? … Eu vou na feira e compro a raiz… põe a 
garrafada em vinho branco… no vinho branco… põe e dá pra 
usar… pra ficar com a pele limpa, né? (D. Devoir, Entrevista, 
2017). 
 
Sabugueirinho é um remedinho pra nenê. É pra dá chazinho por 
causa de gripe, pra nenê. E tenho aqui a mastruz, né? Que é a 
erva Santa Maria, pra nós aqui. Tem a “tançagem”. Eu tenho 
aqui a mirra. Esse aqui, oh, ele chama cardo-mariano, é pro 
fígado, gordura no fígado, essas coisas. Eu tenho também 
artimijo, aqui. (D. Lenamar, Entrevista, 2019). 
 
Mistura um poejim com gengibre, canela, mel... sara na hora. 
Meu neto, desde pequeno, eu dava … começava a doer a 
garganta eu dava… hoje ele vai lá faz. Pega embaixo, pega os 
galhos e freve, e faz gargarejo (D. Devoir, Entrevista, 2017). 

 
Você já viu falar no poejinho? Menino quando tá com dor de 
barriga, você tá com queimação no estômago, você faz um 
chazinho de poejo, mas é bom... 
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Tem Bálsamo também, não falei pra você… é da folha grossa… 
se você tá com estômago queimando, cura… minha neta tinha 
gastrite, sarô… (D. Devoir, Entrevista, 2017). 

 

Os remédios não são feitos de qualquer forma. Dona Livertina me conta 

que para colocar nos remédios precisa de azeite puro. Perguntei se é aquele que 

compramos no supermercado e ela me diz que não e me explica como faz o 

azeite. 

 

O azeite é de mamona. A gente panha as mamona, põe lá no 
terreiro até ela rebentar. Depois que ela rebenta, cê pega ela e 
cata ela bem catadinha, torra ela, e soca no pilão. Aí cê põe uma 
caçarola com água no fogo, e põe aquela pelota de massa na 
caçarola sabe? Aí ela vai esquentando a água e vai subindo o 
azeite pra cima. Aí a gente espera a água seca. Na hora que 
sobrar só a borra, o azeite fica por cima. Aí vc pega a caçarola 
vai com uma colher assim e tira o azeite puuurinho minha fia. Ai 
você já pode tirar ele e por numa vasia pra cê poder por numa 
garrafa e usar nos remédio, nos chá, nas garrafada... (D. 
Livertina, Entrevista, 2017). 

 

Dona Juliana nos relatou como fazia os remédios para quem precisava e 

não tinha condições. 

 
Uma vez, lá na fazenda, saiu uma grosseira no corpo de uma 
menina e não tinha nada que sarava aquela grosseira. Aí ela 
falou: - ah, eu vou é enriba da Júlia que ela tem uma garrafada 
pra mim. Aí, o que tava lá perto eu panhei tudo e meu pai tava 
lá com nós dessa vez, aí, enquanto eu panhava um, aqueles 
mais longe ele panhava pra mim. Botei tudo pra cozinhar. Eu pus 
6 litros d’água até ficá 1 litro. Cozinhando aquelas raiz. Peguei o 
mel e pus e deixei apurar pra ficar igual um xarope. Ela sarou 
tudo. E o pai dela saiu também uma grosseira. O homem bebeu 
e sarou também. E aqui vem gente direto procurar por remédio, 
remédio pra bronquite. Remédio pra bronquite, também, leva a 
garrafada é uma vez só. Muita gente fala assim: - por quê que 
você não faz garrafada pra vender? Falei: - não. Faço pra fazer 
caridade mesmo (D. Juliana, Entrevista, 2017). 
 

 

 

Na Fotografia 41 estão alguns dos remédios, garrafadas, e raízes que são 

utilizados para a produção dos remédios no quilombo em que moram Dona 

Lenamar e Dona Iolanda. 
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Fotografia 41 – Raízes e cascas utilizadas na produção de remédios 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
 

 

Existe intensa ligação entre religiosidade e as Práticas Cerradeiras. Não 

obstante, tem-se relatos do terço da colheita, da missa do plantio, de promessas 

para a chuva vir. Curas e partos são intimamente ligados à fé. 

 
Eu pegava com Deus. Eu ajoelhava na beira da minha cama e 
orava e orava... tinha dia que até chorar eu chorava. Chorava de 
tristeza, de ser pobre e não ter jeito da gente agir... (D. Diolina, 
Entrevista, 2017). 

 

Antigamente, toda região da Serra do Cafezal, todos os 
fazendeiros eram católicos. Eu me lembro o dia que minha mãe 
falava: - hoje vamos rezar o terço. Forrava uma mesinha lá, 
botavam os santos, e nós íamos no quintal colher flores. Aquilo 
era uma festa (D. Maria Eloá, Entrevista, 2017). 
 

E além de remédios, chás e garrafadas, as mulheres também tem a 

crença nas benzeduras que atravessam gerações e estão ligadas aos saberes 

e fazeres populares, às tradições e religiosidades do Povo Cerradeiro. Cada 

mulher tem seu ritual na hora de benzer, chamar os santos, anjos, espíritos 

protetores, sussurrar palavras e orações, versos e rimas. Enquanto algumas 

abrem a torneira para que a água leve os males embora, outras utilizam 

crucifixos, ramos de plantas “capazes de sugar” a energia ruim que está 

acompanhando a pessoa. 

Dona Livertina nos conta sobre seus saberes de rezas e benzeduras e 

nos mostra, como pode ser visto na Fotografia 42, como tem que colocar os pés 

da criança ao benzer de vento virado. 
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Fotografia 42 – D. Livertina mostrando como faz com os pés da criança para 
benzer de vento virado. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
 
 

Benzê, ainda benze ainda. Mas agora o povo nem num traz 
criança pra gente benzê mais. Parece que não tem minino de 
benzê mais. Mas já benzi demais de quebrante. Só uma 
benzição que nunca aprendi fazer: vento virado. A minha mãe 
num me ensinou, né? A benzê de vento virado. Benzê de vento 
virado, pega, vira os pezim dos bichim e faz uma cruz lá na porta, 
sabe? Três vezes. O quebrante é muito simples. O quebrante cê 
panha 3 ramim verde, e reza Crê em Deus Pai, Padre Nosso e 
uma Ave maria e pronto. Minha mãe que me ensinou. Ela era 
benzedeira. Minha mãe benzia de quebrante, zipela, cobreiro, 
vento virado. Mas ela num ensinou eu a benzer de cobreiro e 
nem de vento virado. Eu aprendi a benzê só de quebrante. E tem 
outra coisa que eu benzo também, negócio de problema de oio. 
O oio cê reza pá Santa Luzia né? Aí cê reza um Padre Nosso 
com uma Ave Maria e oferece pá Santa Luzia tirá aquele 
pobrema da vista daquela pessoa. Ahhh mas é bom demais. 
Porque Santa Luzia é a nossa protetora, né; Da visão (D. 
Livertina, Entrevista, 2017). 
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Eu benzia. Do mal olhado eu benzia assim: Fulano, te benzo de 
quebranto e mal olhado. Com dois te puseram. Com três te tiro. 
Eu, com os poderes de Deus e da Virgem Maria... falava três 
vezes e rezava um Pai Nosso com três Ave Maria... oferecia pra 
Nossa Senhora, pra Jesus... (D. Diolina, Entrevista, 2017). 

 

Na minha família, minha sogra e o Jerônimo benzia, ele só não 
aprendeu a benzer de ofendido de cobra. Meu tio, que era 
padrasto dele, sabia benzer de ofendido de cobra, mas não quis 
ensinar pra ele... disse que não, que família não pode ensinar 
pra família. Ele era um benzedor de ofendido de cobra daqueles 
de tirar o chapéu. (D. Diolina, Entrevista, 2017). 
 
Bronquite, alergia do corpo, febre, pereba, quando a pereba tá 
custosa de sarar, aí você benze ela e é bão até… (D. Juliana, 
Entrevista, 2017). 
 

Não somente benze-se as pessoas para tirar delas o mal, mas também 

benze-se por exemplo, os pastos para afastar as cobras, quando aparecem 

seguidamente animais ofendidos de cobra, uma pessoa que benze de cobra tem 

que ir lá para afastá-las. É uma forma de benzer bastante rara. 

 

Benzer de cobra, assim, tirar as cobra do lugar, eu benzo. Inseto 
ne roça em benzo. Tudo eu benzo. E benzo daqui de casa 
mesmo. Quando eu não tô, assim, apertada e fala: - vamo lá? E 
eu: - vamo. Quando eu tô apertada eu falo: - não, tem nada não, 
vou benzer daqui, eles chega aqui e fala: - os trem lá melhoro foi 
muito. Eu falo: - vou torna benzer. 
Eu só rezo pela Nossa Senhora de Aparecida, que eu tenho 
muita fé com ela, e o Divino Espírito Santo. Cobra você não pode 
mandar pra qualquer lugar porque tem muita fazenda. Tirar a 
cobra duma fazenda e pôr na outra? Não adianta, não. Eu não 
vou fazer o mal pros outros. Eu já mando elas pro rumo do rio. 
Elas vai, cai tudo dentro d’água ali, oh, onde elas quiser sair que 
sai, mas pra terra dos outros não… subir pro morro…praquelas 
biboca de pedra, você põe elas pra lá, num lugar que não dá em 
galho, vai ninguém, não vai gado, nada, manda elas pra lá (D. 
Juliana, Entrevista, 2017). 

 

O ato de benzer faz parte da religiosidade em que crenças se misturam. 

Quebranto, cobreiro, mau-olhado, erisipela, vento-virado, desde o candomblé, 

espiritismo, catolicismo, passando pela cultura indígena e seus vários Deuses, 

benzer é um ato de amor, fé e caridade cuja única intenção é livrar a pessoa 

enferma dos males físicos e espirituais que a acompanham, por isso, nenhum 

pagamento é aceito. 
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Gosto muito é da natureza. A natureza faz parte da vida. Sempre 
eu falo: vamos lá pra beira do rio, vamos? Eu falo, os mato faz 
parte da natureza. Às vezes você tá tão triste, abatido, você vai 
lá pro mato, você vai pra beira duma cachoeira, você vai 
escutando o barulho daquela água, quando você sai de lá 
acabou aquilo… fica tudo lá.  É que nem depressão. Depressão, 
você, a pessoa com depressão, você leva ele na beira d’água, 
mas num lugar que faz bastante barulho, chega lá manda aquela 
pessoa pra beira d’água, pro rio, quando ele sai de lá sai com o 
barulho d’água na cabeça, quando ele chega na casa ele já não 
tem mais depressão. Acaba aquele barulho, acabou também a 
depressão. Aqui vem é muita gente com depressão pra eu 
benzer. É difícil curar a depressão. Doutor não cura. Só com 
benzição. Tudo é benza e se benze manda ela água abaixo… 
Eu não benzo uma pessoa, fala assim: - oh, uma pessoa aqui, 
vamos benzer. Vamos benzer dali? Só benzo com a torneira 
ligada. Ali eu já benzo ali e já mando o mal pra ir embora (D. 
Juliana, Entrevista, 2017). 

 

Em alguns casos, os remédios e garrafadas são comercializadas, pois 

apesar de utilizarem elementos do Cerrado, coletados gratuitamente, muitos 

deles necessitam de mel, açúcar, vinagre de maça, álcool e, por isso, há um 

valor gasto na produção. Muito embora, eu tenha visto inúmeras mulheres 

doando seus remédios. 

Os partos são um caso à parte nas narrativas de vida presenciadas. 

Sempre acompanhados de muita emoção, as recordações fluem que quase é 

possível assistirmos novamente os fatos pelos olhos de quem conta. 

Principalmente os primeiros partos realizados, que sempre vem com mais 

imaturidade, algumas mulheres relataram fazer seu primeiro parto ainda criança. 

Os confins do Cerrado abrigaram e ainda guardam muitos saberes e 

fazeres e sofrimentos. Falta de remédios, de condições econômicas e 

informações que entravam a descoberta de doenças, conduzem crianças a 

morte e mães ao sofrimento. Distâncias intransponíveis em tempo hábil, algumas 

por terra, outras por água, transformaram mulheres em “médicas”, em 

curandeiras, mensageiras de Deus. 

Muitas mulheres com idade avançada reclamam que não tem mais quem 

se interesse pelos ensinamentos da benzedura, os conhecimentos das plantas 

e raízes. Elas admitem que vão morrer e levar parte de seus conhecimentos 

consigo. 

Segundo elas, hoje em dia é muito fácil ir na farmácia e comprar um 

remédio, mas as pessoas não sabem que um remédio para uma doença acaba 
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por deixar outra parte do corpo doente e, assim estão todos dependentes de 

remédios. “Eu não tomo remédio de farmácia nenhum”, disse dona Livertina, com 

96 anos. Ela disse que tem um remedinho para dor, outro para azia e má 

digestão, mas é para os netos que de vez em quando aparecem pedindo, porque 

ela mesma, não toma remédio algum. 

Inquestionável é a fé. Tanto por parte de quem executa, quanto daquele 

que está ali para receber o agraciamento. A fé que faz com que a mulher peça 

licença ao adentrar ao Cerrado para retirar folhas e raízes, que faz com que ela 

escolha a oração para livrar a criança de um mal estar, ou que permite que ela 

se apegue na crença de que esse dom foi dado a ela por Deus e por isso é 

preciso fazer o melhor uso dele, pois ele pode ser retirado a qualquer momento. 

Todos estão ali porque possuem a fé de que serão curados.  

 

5.6 Sons do Cerrado: poesia e música 

 

“Meti o peito em Goiás e canto como ninguém. Canto as pedras, canto as 

águas, as lavadeiras também”. Cora já contava em poesia as “dores e as 

delícias” de ser cerradeira. 

E enquanto Cora cantava e encantava, outros faziam isso para ela, como 

forma de homenageá-la, de modo a eternizar uma das mais sábias e sensíveis 

mulheres que o Cerrado já abrigou. 

Se Goiás tem Cora, Jataí tem Eloá. Em determinado trecho do livro de 

Dona Eloá, ela conversa com uma amiga quando encontram uma “moita de 

marmelada”. O diálogo sobre a fruta é interessante por analisar o quanto 

animada elas ficam com as frutas do Cerrado, até que Leocádia pergunta a Eloá: 

 

_ Da qual fruita ocê gosta mais? Desta marmelada-bosta-de 
cachorro, de marmelada-bosta-de-galinha, ou de croada, 
maminha-cadela, caju-do-campo, gabiroba, mangaba, araçá, 
guaiaba, murici, gravatá, pitanga, guapeva, jatubá ou articum? 
_ Dessas que você disse, eu gosto mais de mangaba (destaque 
para o português correto de Eloá, desde menina). 
_ De mangaba, até o doce é bom, mas eu gosto mais de articum. 
_ Cheiro forte demais. 
_ Tem fruita que eu não sei pra quê izeste. A gente não come! 
_ Ora, Leocácia, tudo neste mundo é aproveitado. Se as 
pessoas não gostam, os bichos apreciam. Veja as frutas da 
faveira. As vacas adoram (LIMA, 2004, p. 247). 
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A conversa entre as duas meninas nos remete à famosa música que canta 

o Cerrado e, que desde menina já embalava minhas manhãs de sábado. Tema 

de abertura de um programa de televisão goiano, chamado Frutos da Terra, a 

música homônima é uma ode ao Cerrado. 

 
Periquito tá roendo o coco da guariroba, chuvinha de novembro 
amadurece a gabiroba. Passarinho voa aos bandos em cima do 
pé de manga. No cerrado é só sair e encher as mãos de pitanga. 
Tem guapeva lá no mato, no brejinho tem ingá, no campo tem 
corriola, murici e araçá, tem uns pés de marmelada. Depois que 
passa a pinguela, subindo pro cerradinho, mangaba e mama-
cadela. Cajuzinho quem quiser é só ir buscar na serra, e não tem 
nada mais doce que araçá dessa terra. Manga, mangaba, jatobá, 
bacupari, gravatá e araticum, olha o tempo do pequi. Frutos da 
terra, do chão de Goiás (Frutos da Terra, Hamilton Carneiro e 
Genésio Tocantins). 

 

Pelas casas em que andei durante a etapa de pesquisa de campo deste 

trabalho e, depois, com um olhar mais apurado para os “Frutos da terra, do chão 

de Goiás”, pude observar o quanto são abundantes as árvores com os frutos 

nativos do Cerrado. Com o clima ora úmido, ora seco no Cerrado, observamos 

o cenário de árvores secas, sem folhas mais parecendo mortas, em sua volta 

sinais de queimadas, tão frequentes nessa estação e a sensação que dava era 

de que tudo acabara. Mas bastavam as primeiras chuvas da estação mais 

quente do ano para que os brotos surgissem com muita rapidez, assim como as 

flores que logo trariam os frutos. 

 

Há paisagens sonoras selvagens, das florestas, e tranquilas das 
cidadezinhas onde os sons estão sujeitos aos ciclos naturais de 
atividades e repouso de seus produtores. Insetos, animais e 
aves tem seu ritmo diário, sazonal: o violoncelo das rãs no tempo 
chuvoso, o grito da saracura, o pio estridente dos pássaros que 
no início da primavera aprendem a cantar. O vento nas ramadas, 
o murmúrio das águas são fontes constantes de informação” 
(BOSI, 2004, p. 445). 

 

Como nossa pesquisa de campo durou de julho de 2017 a julho de 2019, 

passamos por 2 anos inteiros visitando essas mulheres e acompanhando a 

alternância da vegetação entre a chuva e a seca. Apuramos nosso olhar para os 
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frutos, sempre tão coloridos, para os rios e córregos que quase secam e para a 

presença de pequenos animais, principalmente pássaros, ainda que raros. 

A Fotografia 43 foi feita em um dos finais de semana que passamos com 

Dona Zenaide, às margens do Rio Araguaia. Foram três dias de muita chuva, e 

pudemos compreender a paixão de Dona Zenaide por aquele lugar. Para o 

domínio do Cerrado, a chuva é como um suspiro de vida quando o ar está quase 

findando. É o momento de renovação de forças, tanto para a natureza, quanto 

para os homens e mulheres que dela vivem. Assim foi com Dona Zenaide, que 

tão logo a chuva começou, já se pôs a replantar sua horta.  

 

Fotografia 43 – Cerrado em dia chuvoso no município de Santa Rita do Araguaia 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 

 

A música Frutos da Terra composta pelos goianos Hamilton Carneiro e 

Genésio Tocantins e interpretada por Marcelo Barros, se fez presente em vários 

momentos desta pesquisa. Ao ouvir as narrativas de vida, ao passear pelos 

quintais, quando me eram apresentadas plantas nativas do Cerrado, com seus 
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frutos pequeninos e coloridos, quando eu ouvia os bichos ao longe e via os 

pássaros em bando, sempre me remetia a essa música, que se tornou uma 

espécie de hino, de mantra para mim. 

A Fotografia 44 retrata um pouco dos “Frutos da terra, do chão de Goiás” 

que vi e também comi durante as andanças que esta pesquisa me proporcionou. 

Sempre que alguma mulher cerradeira encontrava algum fruto, já colhia logo 

dois, sendo que um deles era para eu experimentar. 

 

Fotografia 44 – Os frutos do Cerrado 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017, 2018, 2019) 
Elaboração: Josie Melissa Acelo Agricola 
 

Ainda considerando o que Bosi (2004) chama de mapa afetivo e sonoro, 

lembro de “Disparada”, música de Geraldo Vandré, que nos traz um misto de 

tristezas e alegrias, justamente o que pude viver entrevistando e convivendo com 

essas mulheres, tão guerreiras, muitas vezes caladas pelos maridos, pelo 

sistema, por uma ditadura que nunca teve fim nos confins. Convivendo com 

doenças e morte de seus filhos, sem tempo nem forças “vendo a morte sem 

chorar”. A partida de seus maridos, falecidos ou em busca de novas aventuras e 

que lhes impuseram “o comando da boiada cujo vaqueiro morreu”, mas que sem 

saber ler e escrever, perderam tudo, suas terras, seus bens, sua morada no 

Sertão. “Quando as visões se clarearam” estavam morando na cidade, plantando 

em latas e tambores o que tinha antes em abundância no Cerrado. 

Das inúmeras interpretações que Disparada possa ter, inclusive de cunho 

político, em virtude de ter sido composta à época e contexto do golpe militar que 

instituiu o período de ditadura militar no Brasil em 1964, diante das mulheres que 

até aqui conheci, faço essa a minha interpretação. Penso que essa música 
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deveria vir no início dessa tese, mas naquele começo de jornada eu jamais 

imaginei conhecer tão dura realidade como vi. 

 

Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho 
lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e 
posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem 
chorar. E a morte, o destino, tudo. A morte e o destino, tudo, 
estava fora do lugar, eu vivo pra consertar. 
Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo 
meu, ou de quem comigo houvesse. Que qualquer querer 
tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo 
vaqueiro morreu.  
Boiadeiro muito tempo, laço firme e braço forte, muito gado, 
muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho e 
boiadeiro era um rei.  
Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo e nos 
sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se 
clareando, até que um dia acordei.  
Então não pude seguir, valente em lugar tenente, e dono de 
gado e gente, porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda 
e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não 
posso me desculpar, não canto pra enganar. Vou pegar minha 
viola, vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar. 
Na boiada já fui boi. Boiadeiro já fui rei. Não por mim nem por 
ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que 
pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, 
querer ir mais longe que eu. 
Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo e já que um 
dia montei agora sou cavaleiro, laço firme e braço forte, num 
reino que não tem rei. 
(Disparada, Geraldo Vandré) 

 
Para além das tristezas, as composições goianas sempre exaltam as 

belezas do Cerrado. Em Noites Goianas, Marcelo Barros canta em versos as 

belezas das festas e do céu, das cidades e dos goianos, do carro de boi e da 

comida. 

 
Sou goiano de todo canto, da lua, do céu de anil, da prosa, do 
abraço apertado, do coração do Brasil. Goiano do Carro-de-boi, 
das asas de um avião, da guitarra e da viola, sou goiano de 
coração. Goiano da catira, Congada, folia e modão. Coração de 
seresteiro, dos luares do sertão. Goiano do arroz e feijão, pinga 
boa não pode faltar. A primeira dose é pro Santo, que é pra Deus 
abençoar. Sou goiano, sou Araguaia, Pirenópolis, Vila Boa, 
Veiga Valle, Carmo Bernardes, Bernardo, Ellis, Belkiz, Coralina, 
Poteiro e Sirón, tantas letras e tantos sons. Qualquer dia a gente 
se encontra, vai ser bom demais da conta (Noites Goianas, 
Marcelo Barros). 
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Dona Livertina me disse que gostava muito das festas e das músicas 

quando era moça. Para Bosi (2004, p. 445) “As lembranças estão povoadas de 

sons”. 

Afirmei que ela deveria ser muito bonita e ela me disse que não, que não 

tinha boniteza quando era moça e, assim me lembrou Cora Coralina em Aninha. 

 

Eu sou aquela menina feia da ponte da Lapa. Eu sou aninha 
Eu sou o caule dessas trepadeiras sem classe, nascidas a 
frincha das pedras: Bravias. Renitentes. Indomáveis. Cortadas 
Maltratadas. Pisadas. E renascendo. Eu sou a dureza desses 
morros, revestidos, enflorados, lascados a machado, lanhados, 
lacerados. Queimados pelo fogo. Pastados. Calcinados e 
renascidos. Minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as 
virações de minha sensibilidade de mulher, têm, aqui, suas 
raízes. Eu sou a menina feia da ponte da Lapa. Eu sou Aninha 
(Cora Coralina, 1965)  

 

Então, quando disse a Dona Maria Eloá que nossa entrevista já terminara, 

ela me disse: 

_ Filha, você dispõe de um tempinho ainda? Em sua homenagem eu vou 

falar um poema de minha autoria, o título é: Saudade da Serra do Cafezal... 

 

Saudade da Serra do Cafezal... 
Oh que saudades que eu tenho do povo da minha terra 
Da casa branca da serra, dos campos, dos cerradões 
Dos passeios, da alegria, daquela grande harmonia vibrando 
nos corações. 
As tardes quentes de agosto, o cantar da seriema  
Compunha um lento poema que arrolava na amplidão. 
A natureza era farsa, o mundo era só fumaça no chapadão.  
Oh que saudades que eu tenho da Serra do Cafezal 
Daquela gente leal, brava gente brasileira. 
Que saudade do baú, saudade do canguçu e da pedrona 
altaneira. 
Pelas estradas de outrora, num carro de boi cantando 
Devagar ia carregando tristeza pelo sertão. 
Em volta das cabeceiras, as floridas quaresmeiras cobriam de 
ouro o chão. 
Oh que saudade que eu tenho do canto das saracuras  
Nas madrugadas escuras de chuva lenta e macia 
Uma goteira pingando e os galos, de quando em quando, 
marcando o romper do dia 
Naqueles tempos distantes, quando chegava à tardinha,  
Cantava triste a rolinha nos galhos da caferana. 
A brisa fresca soprava e de leve arrepiava as verdes folhas da 
cana. 
Oh que saudades que eu tenho do gemido da porteira 



241 
 

Do curral da salgadeira, da cantiga do pinhé. 
Quando chegava setembro, oh meu Deus, como eu me lembro, 
das folhas de São José 
Hoje eu moro na cidade, tão longe da minha terra, da casa 
branca da serra, do luar do meu sertão. 
Nas horas todas da vida, minha serra querida guardarei no 
coração. 

 

Dona Maria Eloá declama a poesia em pé, harmonizando entonação de 

voz e gestos, transmitindo tamanha emoção que sons e cores brotavam daquele 

momento como uma obra de arte. Ao final, não nos coube nenhuma palavra e 

então eu a aplaudi com gratidão. 

 

5.7 Vozes e memórias: lembrança puxa lembrança  

 

“A memória é um cabedal infinito do qual só registramos um fragmento” 

(BOSI, 2004, p. 39). A busca pelas narrativas de vida das Mulheres Cerradeiras 

nos rendeu horas de conversas. Inicialmente conduzindo as perguntas para que 

as memórias pudessem fluir, as recordações iam tomando dimensões 

imensuráveis. O que era uma narrativa de vida formal para efeitos de tese de 

doutorado, era conduzido por cafés, sucos, chás, almoços, churrascos, jantas e 

inúmeras passagens surgiam no decorrer do tempo em que estávamos juntas. 

Dentre tantas memórias, algumas tristes não foram registradas neste trabalho, 

mas me foram confidenciadas, o que me dava cada vez mais a certeza da 

confiança de cada mulher em me narrar suas vivências. Assim como Bosi (2004, 

p. 39) “Continuando a escutar ouviríamos outro tanto e ainda mais. Lembrança 

puxa lembrança e seria preciso um escutador infinito”  

Dona Diolina passou por momentos tensos ao se casar e ir morar com o 

sogro e os irmãos do marido.  

 

Eu trabaiava... eu ficava no tear e na roda fiando até de noite... 

eu lembro dum dia que eu enfrentei o véi Joaquim... véi Joaquim 

era irmão do meu pai e padrasto do meu marido. Ele era mau 

demais pros meninos, irmão do meu marido, sabe? Judiava 

demais com eles, batia... aí, eu tava lá tecendo e ele pegou na 

argola do cabresto e deu duas varadas no compadre Quim... o 

compadre Quim era pititico assim, ainda era manco duma perna, 

a perna dele era mais curta quase meio palmo... ele andava era 

mancando... na hora que ele voltou pra bater as três lambadas 

eu gritei com ele: - Opa! Chega! Saí do tear e gritei: Opa! Chega! 
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Cruzes, não é animal, não, tio Joaquim... aí ele falou: - Uai, você 

quer me enfrentar também? ... aí eu saí assim, cheguei lá na 

frente dele.... enfrentei, então. Disse chega! Manda o chicote em 

mim, senta o cabresto. Você não tem coragem, se você for 

homem, senta em mim... mas senta, hein? Ele sabia o mato que 

ele ia lenhar... porque meu pai ia chegar os alicate. Ele judiava 

demais com os enteado (D. Diolina, Entrevista, 2018). 

 

Perguntei a ela se era comum naquela época o homem bater na esposa, 

nas filhas e filhos dessa maneira, respondeu que não, mas que quando batia, 

ela não falava nada.  

 

Ele batia e eu não podia falar nada.... Se eu falasse: - Joaquim, 
já chega, Joaquim! ... Ele falava: - Uai, você tá querendo 
também? ... aí, não podia enfrentar... senão apanhava também...  
Um dia, o Quim era um pichotinho duns 10 anos, falou pro 
Jerônimo assim: - Jerônimo, meu pai dorme atoa demais, ele 
cochila atoa, vamo matar ele? Vamo matar ele? Jerônimo 
assustou... Que isso, Quim? ... E ele falou, arruma um pilão aí. 
Oh, eu sento a mãozada de pilão nele e você acaba de matar... 
(D. Diolina, Entrevista, 2018). 

 

Perguntei porque tanta raiva do padrasto e D. Diolina me contou: 

 

Ele ridicava comida pra eles...  Ele falava assim: o comê que 
esses menino da Alice come, meus cachorro comendo é muito 
melhor... e tinha... sabe quantos cachorro que ele tinha? ... 9 
cachorro... e tudo grande... e a comadre Maria, que é irmã do 
Jerônimo, mais velha de que ele, socava arroz na mão, pra tratar 
dessa manada de cachorro... e arroz, mantimento tinha muito, 
mas ele não socava... e ainda ridicava dos menino e batia muito, 
batia demais ... (D. Diolina, Entrevista, 2018). 

 

D. Guilhermina contou que se divorciou, mas que não foi preciso enfrentar 

o ex-marido. 

A gente nunca... fui sempre igual minha mãe mais meu pai, a 

gente nunca brigava... Nunca briguei na frente dos meus filhos... 

ele era muito mulherengo, né? E eu fui aguentando, aguentando, 

aguentando e ele tinha muito ciúme. Como ele fazia fora, né? 

Ele tinha ciúme e achava que eu fazia, então, ele não deixava 

eu sair, pra nada... aí foi indo eu cansei...  Eu era mulher só de 

dentro de casa. Eu não trabalhava fora, não... só o serviço de 

casa e cuidava das crianças, né? ... e ele aquela doença... aquilo 

pra mim era doença, né? Eu saia, o dia que eu ia na casa da 

minha mãe, eu voltava, já era motivo pra dizer que eu já tava 

com outro homem... 
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Em relação à vida de divorciada, Dona Guilhermina afirma:  

 

É horrível. Preconceito. Porque eu era, eu tinha 28 anos, eu era 

uma pessoa bonita, bem, né? Então, as pessoas tinha muito 

ciúme de mim. Achava que porque eu era mulher largada, como 

eles diziam, né? Então, elas tinham ciúme do marido comigo. E 

eu sofri muito. E algumas situações eu sofri muito, nesse ponto 

aí. As pessoas não confiavam na gente, né? Então, era muito 

ruim esse lado aí. A sociedade era muito preconceituosa nesse 

sentido (D. Guilhermina, Entrevista, 2018).  

 

Perguntei sobre o trabalho após a separação e ela disse que não tinha 

profissão. Por que o marido não havia permitido que ela estudasse e nem 

trabalhasse.  

 

Não tinha deixado continuar (os estudos), não tinha emprego 
porque não deixou trabalhar... aí só o serviço mesmo de casa, 
né? Doméstica e tudo. Era o que eu sabia fazer. Na minha 
adolescência eu não aproveitei o que eu precisava, né? Que 
tinha que ser, né? ...  Ou eu trabalha ou eu estudava... então, eu 
trabalhava muito, né? ... eu trabalhava na casa dos outros, 
chegava em casa, arrumava a casa da minha mãe, limpava, 
tomava banho, ainda ia a pé pra escola... a noite.... Chegava 11 
horas da noite, dormia, no outro dia cedo, trabalhar... foi indo eu 
fiquei cansada e não quis estudar mais... (D.Guilhermina, 
Entrevista, 2018). 

 

Dona Guilhermina ainda nos relatou humilhações, acusações e assédios 

no trabalho. 

 

Já tive muito (humilhação) quando era mais nova. Lá em 

Goiânia, lá em Brasília, mesmo, quando fui pra lá, solteira, eu 

tive muita humilhação lá. Muita mesmo. Até chegou ao ponto da 

pessoa falar assim: você tem que dar graças a Deus desse resto 

de comida pra você comer e esse colchão no chão pra você 

dormir. Eu trabalhava e sofri muita humilhação trabalhando na 

casa dos outros. Quando eu saí de Iporá pra Brasília. Aqui 

também já, já passei por momentos assim, quando trabalhava 

fixo, num lugar só. Eu também já fui acusada. Já. Eu e minha 

colega de trabalho. Aí, depois descobriram que não era a gente. 

Era o filho dela (patroa) que tinha jogado o objeto fora e achou o 

objeto (D. Guilhermina, Entrevista, 2018). 
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O registro de todo um passado, foi se desenhando enquanto D. Diolina 

me contava de sua infância. 

 

Ih, lembro de muita coisa... olha, na fazenda que eu fui nascida, 
eu lembro de coisa que eu tinha... acho que se eu tivesse uns 7 
anos era o máximo... lembro direitinho da casa, do quintal, de 
tudo, tudo... do paiol, do chiqueiro... lembro tudo com coisa que 
eu tô vendo... tinha um regão d’água... nossa! Mas era um regão 
d’água... uma bicona de pau de aroeira... enchia o monjolo, 
descia pro córrego... lá embaixo tinha outro monjolo. Mas era 
bom! Nossa, mãe! Muita água, muita água... e era debaixo de 
uma serra... descia uma serra, lá embaixo era chato, até... no rio 
dos pilão... (Diolina, Entrevista, 2017). 

 

Dona Livertina se recorda da perda de seu filho e me leva às lágrimas 

enquanto me conta sua história. 

 

Meu menino era bãozinho demais. Eu quase que fiquei louca, 
Josie. Nossa senhora. Ele usava um chapéu sabe, tinha um 
cabide em cima da cama dele assim e o vento pegava no cabide 
e o chapéu dele lá junto. Ele enfiava o chapéu lá de jeito que o 
vento não tirava fácil. Aí o dia que ele morreu, eu só queria deitar 
nessa cama dele. E o suor dele na fronha, eu queria perceber 
aquele cheiro daquele suor. Nossa, Josie do céu, é triste demais 
passar por isso. Deus te ajude que você não fica sabendo disso 
não, viu. Porque... nossa... você perder um filho assim. Igual 
era... Tinha aqueles bração e pensar a terra comer essa carne, 
pensava minha fia, não vai comer nada mais, iii que trem sufrido. 
A gente sofre bastante viu. Pede a Deus te ajudar que ocê vai 
sempre vivendo a vidinha controlada (Livertina, Entrevista, 
2017). 

 

Passei esmalte o dia que eu casei, assim mesmo, um esmalte 
clarinho. Não gostei. Aí, passou o casamento eu tirei tudo. Aí, o 
marido falou: _ Olha, você gosta de esmalte, você gosta de 
batom, de agora pra frente você não vai usar isso mais não. E 
eu falei: _ ô, na boca dos outros você achava bonito, né? Nas 
namoradas. Agora, na minha não posso? Ele falou: _não, mulher 
casada não vai usar nem esmalte e nem batom, não. E aí não 
usei mais não. Depois veio filho, filho, filho... ah...não dá nem 
tempo...não dava... a gente era fraco demais de situação, não 
era toda a festa que a gente podia ir... arrumar o marido, arrumar 
a gente, arrumar os filhos pra ir na festa... aí eu perdi festa de 
casamento dos meus irmãos quase tudo... 

 

Bertti (2007, p. 115) afirma que: 
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O funcionamento da memória individual não é possível sem as 
palavras e as idéias (sic) que o indivíduo adquiriu de seu meio. 
Lembramo-nos somente do que vimos, fizemos, sentimos e 
pensamos num momento do tempo, pois nossa memória não se 
confunde com a dos outros. 

 

Schaaf (2001, p. 101) apresenta três elementos que ilustram o 

entrelaçamento das regras de conduta da unidade familiar e as relações de 

poder: 

 
Em primeiro lugar, com o pretexto de proteção, ao chefe do lar 
era permitido exercer o controle sobre os outros membros, que 
lhe davam autorização para dominar; em segundo, os padrões 
residenciais tendiam a reforçar as desigualdades entre as 
mulheres e reforçar o valor da masculinidade; por último, a 
unidade era reproduzida através de um sistema assimétrico de 
herança que era justificado pela ideia da manutenção de unidade 
do estabelecimento agrícola. 

 

Nas memórias de Dona Juliana habitam as terras da avó, lugar que 

ela foi criada e que foi tirado de sua avó após a morte do avô. 

 

Quando eu morava na roça, nós era dono da terra. Quando nós 
morava lá na beira do Rio Doce lá, a minha avó tinha muita terra. 
Aí, quando morou uns povo lá, aí, tomaram as terra dela, aí, ficou 
sem nada. Até a beira do rio, tudo era nosso. Meu avô morreu, 
fraquinho, trabalhava e pagava imposto, né? Agora, minha avó 
não tinha o dinheiro pra pagar o imposto, e eles foi tomando a 
terra (D. Juliana, Entrevista, 2017). 

 

Nada como a memória viva de Dona Eloá que nos conta com lucidez 

e detalhes suas lembranças de como era a vida da mulher no passado. 

 

Filha, a mulher não tinha voz. Você sabe quando foi que a 
mulher teve direito de votar? Em 30, 1930. Getúlio Vargas... Até 
lá a mulher era escrava. Depois, elas continuavam sendo 
escravas, mas podia votar. Antes não. Antes não podia votar, 
não sabia ler... Um fazendeiro falou assim, contratou uma 
professora e pôs os filhos homens todos na escola, as filhas não 
pôs não. Então ele disse assim: - ah, vou por minhas filhas na 
escola pra ficar escrevendo cartinha pra namorado. Não vai, 
não. Só os homens (D. Maria Eloá, Entrevista, 2017). 

 

 

A formação de meninas e meninos era diferenciada em vista das 
diferenças consideradas naturais e biológicas. Nas meninas 
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eram estimulados valores como obediência, cuidado com os 
outros, “pureza” e passividade, valores da Igreja Católica que 
determinavam a subordinação da mulher ao homem (SCHAAF, 
2001, p. 99). 

 

As vozes e memórias das mulheres investigadas nessa pesquisa 

tiveram papel fundamental para que pudéssemos compreender como eram as 

relações entre homens e mulheres no passado e como elas viveram sob a égide 

do patriarcado. Mulheres fortes que em suas narrativas de vida puderam nos 

elucidar como seus saberes resistiram e se reexistiram, recriando-se e 

reinventando-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Essa pesquisa circunscreve-se dentro de uma proposta de investigação, 

cuja principal inquietação foi analisar como as mulheres que vivem no e do 

Cerrado praticam em seu cotidiano, saberes e fazeres elaborados na tradição 

cerradeira, no contexto de luta pela terra e afirmação identitária, buscando refletir 

sobre a resistência desses conhecimentos diante da expansão capitalista.  

As mulheres investigadas possuem vivências, interesses, experiências e 

relacionamento estreito com o Cerrado e mesmo expropriadas de suas terras 

ainda desempenham e se relacionam com práticas cerradeiras. 

Refletir sobre os saberes e fazeres das mulheres do Cerrado, seus 

cuidados com a terra, a busca por sua soberania e empoderamento, a 

manutenção dos conhecimentos e práticas culturais, ainda que diante do sistema 

capitalista, fortalece sua relação com o Cerrado, divulga a importância desses 

conhecimentos e promove condições de alcance do empoderamento dessas 

atrizes, historicamente marginalizadas e reprimidas pela comunidade e pela 

família tradicionalmente patriarcal. 

É possível nos depararmos com questionamentos acerca de tais 

conhecimentos, com o desprezo pelos costumes e críticas aos saberes e fazeres 

desenvolvidos por povos tradicionais. Desqualificar os conhecimentos que 

passam oralmente ou até mesmo por observação, de gerações a gerações 

demonstra o quanto a sociedade atual dita moderna está enraizada aos 

conhecimentos prontos, metódicos e realizados de forma irracional. Saberes e 

fazeres tradicionais são construídos em décadas de execução, práticas e acertos 

que a ciência tende a buscar e formalizá-los para inseri-los ao cotidiano das 

pessoas modernas. São vivências replicadas por meio de íntima relação com o 

natural e o sobrenatural, que pela comprovação científica e muitas vezes silêncio 

em relação a origem, a tradição que a descobriu e consolidou, são inseridas ao 

cotidiano dos povos. 

A história da sociedade humana está intimamente ligada na relação dos 

homens com a terra, seu uso e a evolução conquistada através de elementos 

simples que a terra proporcionou aos seres humanos desde os tempos 

primitivos. A produção de alimentos, sendo o mais importante dos usos da terra, 

proporcionou desde a fixação dos homens, até mesmo a interação por fala e 

escrita, a partir das trocas realizadas pelos excedentes da produção. Tal 
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evolução é resultante da relação homem-natureza-trabalho, que criam novas 

necessidades. 

O modo de produção capitalista aplicado pelo mercado internacional, em 

sua gênese, é expropriador, criminoso e destruidor. Produzir em grande escala, 

com uso de máquinas, implementos e suprimentos cada vez mais tecnificados e 

caros, abarcam em poucas pessoas o quantitativo de terra que poderia ser 

ocupado por dezenas de camponeses. 

De um modo geral, tem-se, em terras de Cerrado, a expropriação dos 

camponeses que trabalhavam em suas terras, práticas tradicionais seculares, 

que chamamos nessa pesquisa de Práticas Cerradeiras, desenvolvidas pelos 

elementos proporcionados pelo Cerrado, respeitando seu tempo, seus ciclos, 

seu crescimento, vida e morte.  

O modelo produtivo capitalista tem-se mostrado cada vez mais 

insustentável, uma vez que é excludente, injusto e acumulador, colocando em 

risco de extinção espécies animais, vegetais, e até mesmo, humanas, uma vez 

que elimina do campo aqueles que ali estavam desde o início do processo 

“colonizador”, forçando sua saída do campo para a cidade, levando consigo 

saberes e fazeres tradicionais que foram criados, recriados, reinventados em 

cada novo ciclo da natureza, ora aproveitando as águas das chuvas, ora 

utilizando dos elementos que a estação seca proporcionava, conduzindo ao 

desaparecimento as Práticas Cerradeiras tão importantes para a manutenção 

dos Povos Cerradeiros. 

O agronegócio, assim chamado o sistema produtivo capitalista, é uma 

nova denominação para aquilo que é antigo nos campos brasileiros. Renomeiam 

os latifúndios monocultores, dando lhes nova roupagem de produtivo e gerador 

de economias para o país, e assim travestem de eficiente, o que sempre foi 

excludente e devastador, concentrador de riquezas, cuja lógica gera desordens 

nos âmbitos social, político e econômico. 

A corrida pela produtividade e a busca pela competitividade em mercados 

internacionalizados, globalizados e mundializados trouxe como efeito danos 

ambientais e problemas sociais nunca vistos e aparentemente sem soluções. O 

sistema econômico vigente perpetua a busca pelo aumento de capital, mesmo 

que seja em detrimento da sociedade e do meio ambiente.  
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A agricultura capitalista utiliza e degrada grande parte dos recursos 

naturais disponíveis para a expansão de lavouras e pastagens. A necessidade 

de água, solo e clima favorável para a agricultura é fundamental, pode-se dizer 

que esses são itens necessários e, que sem eles a produção de qualquer 

alimento seria impossível. 

Se o meio ambiente continuar a ser espoliado e alguns setores produtivos 

do espaço rural mantiverem a visão do meio ambiente como fonte inesgotável 

de matéria-prima e energia, sem as devidas precauções, a sustentação da nossa 

sobrevivência e das futuras gerações estarão em risco. Perguntas serão feitas e 

não serão obtidas respostas. Onde buscar no futuro a água imprescindível à 

sobrevivência? Como obter ar puro? Onde plantar alimentos se os solos são 

rapidamente erodidos?  

A busca pela preservação dos Povos Cerradeiros em suas essências e 

Práticas Cerradeiras deve superar a lógica capitalista de exploração das terras 

do Cerrado, em um novo modelo de sociedade, na tentativa de alcançar 

alternativas que construam processos contra hegemônicos capazes de provocar 

um despertar para a importância da manutenção dos saberes e fazeres 

tradicionais praticados no Cerrado. Pois é clara a importância para a preservação 

do Cerrado que esses povos representam.  

Riquíssimo em biodiversidade, o Cerrado possui grande importância do 

ponto de vista biológico, ecológico e ambiental. Apresenta grande variedade de 

fauna e flora, abriga as principais nascentes dos mais importantes rios do país, 

sendo, portanto, de grande relevância para a manutenção das três maiores 

bacias hidrográficas brasileiras: a Amazônica, a do São Francisco e a do Paraná.  

Por sua localização geográfica, apresenta ligação fronteiriça com a maior 

parte dos demais domínios morfoclimáticos (Mata Atlântica, Amazônia, 

Caatinga, dentre outros) do país e possui consideráveis variações de clima, 

relevo, hidrografia e solo.  

Poucos estudos sobre o Cerrado demonstram preocupação com a riqueza 

do conhecimento desses moradores que se re (existiram) diante das forças 

mercadológicas, “modernizadoras”, expropriadoras e, que mantiveram suas 

atividades tradicionais praticadas com forte relação com os elementos do 

Cerrado. 
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É analisando como as mulheres que vivem no e do Cerrado 

desempenham em seu cotidiano, saberes e fazeres elaborados a partir da 

tradição camponesa em interação com o Cerrado, no contexto de luta pela terra 

e afirmação identitária e refletir sobre a resistência desses conhecimentos diante 

da expansão capitalista que acreditamos contribuir para o registro e resistência 

dessas práticas, pela divulgação dos saberes encontrados e relacionando a 

necessidade de preservar o bioma com a preservação dos próprios Povos 

Cerradeiros. 

Para a mulher incumbe-se a responsabilidade de zelar pela organização 

do lar, da cozinha, da família, da terra, da vida e por consequência do 

protagonismo na proteção da tradição camponesa, conservando as práticas e 

técnicas constituídas na dura realidade e transmitindo-as para as novas 

gerações. 

Reconhecemos durante este trabalho de pesquisa que os saberes e 

fazeres das Mulheres Cerradeiras englobam os cuidados básicos com a saúde 

da família, com o cultivo de hortas, a produção de remédios e os tratamentos 

com plantas, as rezas e benzeduras, as práticas de artesanato e a culinária.  

Tais práticas conferem uma identidade camponesa tradicional, marcada 

pela luta contra a expropriação sofrida com o avanço da agricultura capitalista, 

privação econômica e vulnerabilidade. São as Mulheres Cerradeiras 

responsáveis pela manutenção e prática desses saberes, pela inventividade na 

busca de alternativas para essa condição e resistência ao modo econômico 

hegemônico vigente. E seus saberes e fazeres baseados em elementos do 

Cerrado, aprendidos desde vossas infâncias em contato com o Cerrado, 

contribuindo para a preservação do mesmo são considerados as Práticas 

Cerradeiras. 

Essa pesquisa constitui-se num trabalho de fundamental relevância para 

a construção do espaço geográfico e viabilização da vida. Além disso, tais 

práticas representam inegavelmente uma busca em se apropriar do território no 

Cerrado. 

Existe a necessidade de construir e fortalecer pesquisas geográficas que 

permitam a reflexão sobre as relações sociais de gênero nas atividades 

cotidianas das mulheres e a importância dos saberes e fazeres da mulher na luta 

pela conquista do seu empoderamento, à medida que esta constitui-se em ser 
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que cuida e dá à luz, alimenta e acalenta, ao mesmo tempo em que se dedica 

ao trabalho com a terra. Em muitas situações, mesmo estando fora da terra, ela 

busca manter os laços com suas práticas tradicionais e, consequentemente, com 

o Cerrado.  

O modo de produção hegemônico vigente, o capitalismo, busca produzir 

estritamente mercadoria, esteriliza a terra, distancia a mulher dos seus 

conhecimentos e de sua relação com a terra, como também de sua capacidade 

criativa e afetiva. O desafio deste trabalho foi encontrar no território do Cerrado 

brasileiro mulheres que resistem e desempenham suas práticas tradicionais, 

culturais e materiais de reprodução sociocultural da vida e da família, indicando 

quais práticas ainda existem e qual o significado dessas para elas, do ponto de 

vista social, cultural, afetivo e econômico. Tais práticas ainda permanecem, 

resistem e são transmitidas às gerações vindouras, por meio de suas Práticas 

Cerradeiras cotidianas.  

O sentimento de pertencimento ao Cerrado acompanha as mulheres 

investigadas, embora muitas delas sequer saibam o que isso significa, elas 

demonstram em suas falas respeito e gratidão ao Cerrado. 

Dentre as mulheres investigadas observamos que suas narrativas de vida 

retratam profundas marcas que moldaram seus seres como vemos hoje, de 

forma a termos a exata percepção de suas privações, humilhações, perdas de 

entes queridos, e também festas, aprendizados e vivências familiares. 

Em cada mulher investigada pudemos conhecer seu passado e seu 

presente. Em cada história contada, em cada memória tivemos a oportunidade 

de vivenciar juntamente com sua narrativa, os sentimentos que elas resgatavam.  

Fome, miséria, privações. Frio, calor, chuva, sol. Violência física, 

psicológica, sexual. Alegrias, festas, comidas. Filhos, pais, maridos, amigos. 

Aprendizados. Cada narrativa, várias histórias de vida. Cada vida, narrativas de 

luta e superação. Entre uma e outra mulher, sentimentos transbordavam em 

mim, pesquisadora e mulher. Impossível não permitir que tais lembranças não 

me afetassem, não se misturassem com as minhas, não me moldassem como 

mulher. 

Em suas intimidades, cada mulher pode me desenhar seu retrato. Dentre 

cuidados com a saúde e educação dos filhos e maridos. Os cuidados com as 

hortas e pequenos animais. As “ajudas” na roça, ainda que tais ajudas durassem 
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todo o dia, eram apenas ajuda, pois seus trabalhos estavam na casa, quando 

retornavam, já a noite, e tinham que preparar o jantar, a comida do dia seguinte, 

lavar as roupas, limpar a casa e cuidar dos filhos, ainda assim, após um dia 

inteiro de jornada na roça, elas apenas ajudaram. 

Cada mulher é guardiã da moral dos cuidados, da lida com os alimentos 

e com a saúde e dos cuidados com os filhos. A elas não cabiam o direito aos 

estudos, ao lazer e ao trabalho, mas vimos suas conquistas emergindo de suas 

lutas.  

Das 20 mulheres investigadas, 8 não sabiam escrever seus nomes. As 

mais velhas. 5 delas foram professoras. 3 possuem curso superior e 1 delas 

defendeu, durante o período que durou este trabalho, dissertação de mestrado, 

tendo inclusive me convidado para ser uma de suas avaliadoras. Quanta honra! 

Dentre tantas privações do que hoje consideramos básico, como ler, 

escrever e fazer um curso superior, observamos tantos saberes. Conhecimentos 

que não se aprende na faculdade, somente na faculdade da vida Cerradeira. 

Elemento essencial no processo de manutenção e resistência das 

Práticas Cerradeiras, as mulheres possuem relação especialmente íntima com 

a natureza e a família. Inferimos disto que a proximidade entre a humanidade e 

a natureza depende intimamente das mulheres.  

As atividades de resistência e contra hegemonia desempenhada pelas 

mulheres guardiãs das Práticas Tradicionais Cerradeiras é desafiadora e ao 

mesmo tempo vislumbram a segurança e soberania alimentar, a preservação 

ambiental, a guarda das sementes crioulas, a luta e o empoderamento feminino, 

afastando o domínio do patriarcado, privilegiando a produção camponesa e 

desafiando o sistema econômico hegemônico capitalista. 

Ao final desta pesquisa, esperamos ter demonstrado que as Práticas 

Tradicionais Cerradeiras ainda permanecem entre as Mulheres Cerradeiras e 

são transmitidos a outras gerações de mulheres e homens e, constatar que, 

mesmo em meio às dificuldades impostas pelo sistema econômico, as pressões 

dos agricultores capitalistas e até mesmo a expropriação, muitas vezes 

inevitável, há um sentimento entre essas mulheres de pertencimento ao domínio 

Cerrado. Que diante do avanço das relações capitalistas de produção, está 

presente no território, o trabalho efetuado por mulheres que possui significativa 

relevância, porém, são duplamente desvalorizados justamente por não 
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integrarem práticas “modernas” da economia capitalista e também por serem 

desempenhados por mulheres.  

Dialeticamente, entre queimadas e derrubadas, as Mulheres Cerradeiras 

resistem e (re)existem em face à expansão do modo de produção capitalista 

sobre as terras do bioma Cerrado. Diante dos conflitos territoriais, a resistência 

ao processo de uso e ocupação do Cerrado pela agricultura capitalista acontece.  

As disputas territoriais e as relações de poder demonstram seu aspecto 

dialético na medida em que as Mulheres Cerradeiras transformam dor em amor, 

expropriação em ação, violência em respeito, proibição em atitude, estigma em 

respeito, força em consenso.  

Pode não ser fácil, tampouco de maneira consciente, mas as Práticas 

Cerradeiras apreendidas no território Cerrado são traduzidas em resistência e 

(re)existência pelas Mulheres Cerradeiras. 
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