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Resumo 

Esse artigo lança luz sobre as mudanças dos padrões de comportamento 

tradicionalmente assumidos e desempenhados pela mulher e pelo homem no campo. Em 

especial pretende-se comparar a forma de produção coletiva feminina e masculina, 

pensando as diferenças entre o trabalho coletivo realizado por mulheres e homens dentro 

dos assentamentos organizados pela ação do MST, no Estado de São Paulo. Para tanto, 

traça-se um panorama das conquistas da terra e da casa para depois ater-se às mudanças que 

elas geram na forma de trabalho. Dessa forma, este estudo se propôs a pensar novas formas 

de cooperação, que respondessem melhor às ansiedades e expectativas dos assentados, 

respeitando sua tradição camponesa e especificidades das questões de gênero.  

Palavras-chave: História Oral, Gênero, Mulheres, Associativismo, 

Camponeses, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Abstract 

This paper shows some changes of the traditional standards for women and 

for men, in rural areas. Specially the work intends compeer the male and female collective 

form of work, and think about differences between them, into settlements organized by the 

Land Less Movement (MST), in São Paulo state – Brazil. In such a way, the article draws a 

landscape of conquests (land, house/home) and after that discuss about the changes in the 

way of work that they generate. The main aim of this paper is to think about new forms of 
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associative and cooperate work that better correspond to the reality and expectations of the 

people in the settlements, respecting the traditions and the peasant life-style. 
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Landless Movement. 
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Apresentação 

Entre tantos assuntos referentes ao campo e aos movimentos sociais que nele 

atuam, opta-se nesse artigo em lançar luz sobre a questão de gênero na organização de 

trabalhos em coletivos.  

Tais reflexões foram desenvolvidas ao longo de estudos realizados junto ao 

MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e assentamentos rurais do estado 

de São Paulo.   

O Movimento se formou no contexto da redemocratização brasileira e 

ganhou força por seu importante papel como impulsionador do processo de redistribuição 

de terras no país. Realizados os assentamentos muitas questões se colocam, a medida em 

que se cria uma nova situação para os antigos sem-terra.  

A questão escolhida para ser estudada diz respeito à escolha da forma de 

trabalhar a terra conquistada. O trabalho coletivo como forma de produção foi por algum 

tempo a alternativa melhor aceita pela organização do Movimento dos Sem Terra. Dessa 

maneira o cooperativismo surge nos assentamentos a partir de uma preocupação 

econômica, entretanto, derivado dessa premissa, concepções político-ideológicas também 

motivaram as escolhas das formas de operacionalização das cooperativas ou das 

associações. Sendo esse processo sempre balizado pelo pensamento de continuidade da luta 

pela terra, aliado aos ideais de mudanças na estrutura da sociedade brasileira. 

No MST, a perspectiva de continuidade da luta materializou-se 

na ênfase na coletivização da terra e do trabalho. O objetivo era agregar os 

assentados em cooperativas modernas, com utilização de técnicas racionais de 

produção e construir na prática elementos para a realização socialista. 

(SCHREINER, 2002: 304) 



 

No entanto, esse sonho não se concretizou dessa forma, e é preciso debruçar-

se sobre uma questão delicada até mesmo para os articuladores do Movimento, pois o 

trabalho coletivo - na visão da direção do MST - é a base para uma nova educação social e 

política, para o exercício da cidadania e para a revalorização da cultura camponesa. Outro 

fator é que por muito tempo essa direção acreditou não existir condições do assentado 

progredir econômica, social e politicamente por meio de produção individual/familiar, 

posto que o modelo de produção capitalista inviabilizaria esse progresso (FABRINI, 2000: 

72). 

Nessa perspectiva foram pensadas, pelas lideranças do Movimento, formas 

de produção coletiva, desde o estágio de acampamento, com sua posterior adaptação no 

assentamento formado. Com a ajuda de mediadores do MST é instalado um laboratório de 

campo, de duração média de aproximadamente um mês, com o objetivo de criar uma 

discussão visando definir os rumos para a formação da cooperativa. Esse foi o caminho 

adotado pelo MST, nos anos até 1986,
2
 e para isso foi criada uma estrutura que desse 

suporte teórico e prático às cooperativas que se formavam no campo. A Concrab - 

Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária passava a centralizar as ações de mais 

de uma centena de cooperativas de produção, comercialização e prestação de serviços e a 

estimular a implantação de centros cooperados nos assentamentos de todo o Brasil. O apoio 

a esses núcleos foi realizado por meio de cursos, organização de laboratórios experimentais, 

articulação de convênios e financiamentos e elaboração de material informativo como os 
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Cadernos de Cooperação, uma publicação periódica, organizada pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Contudo, muitos foram os camponeses que não se lançaram, ou desistiram 

da aventura de compartilhar suas terras. Por algum tempo eles foram considerados pelo 

MST como “desvio” de um projeto maior. Proponho que sejam vistos como resistências, 

variantes da estrutura, que demonstram a existência do habitus desse grupo, marcas 

resultantes de anos de isolamento do campo e de uma vida inteira sem o direito a possuir 

coisa alguma. Sendo assim, é importante investir na idéia do que representa para essas 

pessoas, agora assentadas, ter posse da terra e trabalhar para si mesmo. 

Durante o trabalho de campo realizado não foi raro aparecerem problemas 

de formação e funcionamento das cooperativas e das associações nos assentamentos. Essa 

questão, e ansiedade em achar soluções, fez atentar para um outro aspecto do trabalho em 

grupo: os coletivos femininos. 

 

 

Foto: Suzana L. S. Ribeiro. 

Como o caso do grupo 

liderado por Dona Nice, no 

assentamento Gleba XV de 

Novembro, no município de Rosana, 

no Estado de São Paulo. Com as 

idéias de Cida as mulheres da 

comunidade começaram a produzir 

produtos derivados de leite e agora 

têm uma pequena fábrica.  



Ou ainda o coletivo do qual faz parte 

Dona Ana, no Assentamento Pirituba, município de 

Itapeva, Estado de São Paulo. Com as ervas 

cultivadas na horta medicinal O grupo prepara 

pomadas, tinturas, chás, que ajudam no cuidado de 

indisposições cotidianas.  

 

Foto: Suzana L. S. Ribeiro. 

 

A maioria desses grupos femininos organiza-se dispondo seu tempo livre 

para a atividade conjunta. As mulheres se unem para fazer seus doces, queijos, remédios, 

embutidos, pães dentre muitos outros produtos, sem que precisem abrir mão da realização 

de seu trabalho doméstico. Não trabalham o dia todo e, em muitos casos, não trabalham 

todo dia. Isso permite que suas atividades fora sirvam como forma de sociabilização e de 

geração de renda, sem que atrapalhem seu cotidiano. 

Perceber esses detalhes colocou em xeque a idéia ingênua de que a forma de 

cooperativa pensada e colocada em prática no final dos anos 80, início dos 90 era a única 

saída para esse homem do campo
3
. Fez pensar que existem múltiplas relações que os 

assentados estabelecem com a terra e que por isso esse é um foco de muito interesse, tanto 

para uma pesquisa acadêmica, quanto para a própria comunidade que tem que aprender a 

conviver com essas diferenças, multiplicando suas formas de convívio, trabalho e geração 

de renda.  
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O que se pode desenhar desse cenário é que muitas vezes, no modo 

cooperativo tradicional, o assentado sente-se menos dono da terra, quando trabalhando 

coletivamente em cooperativas. Importante lembrar que comumente é o homem do campo 

que toma a frente das atividades de produção nos assentamentos. Quase sempre são 

auxiliados por suas esposas e companheiras, entretanto, dificilmente elas são consultadas 

para a tomada de decisões. 

Assim, o assentado não se sente confortável, quando se vê em uma situação 

em que não pode individualmente/familiarmente decidir o que plantar na terra e como 

comercializar sua produção. Em última instância, é possível pensar que na cabeça desse 

camponês a cooperativa o transforma em um trabalhador assalariado no campo. Fazendo 

com que perca a noção de que é detentor daquele pedaço de chão e perca o prazer de 

possuir algo e assim controlar o processo de produção como um todo. Isso é uma 

“violência” para os assentados que, que passam a ter hora marcada para trabalhar em suas 

próprias terras, sem possibilidade de escolha e decisão sobre seu tempo e trabalho.  

Novas estratégias, tentativas de sobrevivência, estão sendo elaboradas, mas a 

solução ou as soluções não são simples. Esse processo tem afetado toda uma gama de 

camponeses assentados. Resultado desse embate entre as diferentes formas de pensar – do  

Movimento e do camponês – é que:  

... no ano de 2001, o MST, fruto das discussões internas, nas 

diferentes instâncias, começou a reestruturar sua forma organizacional, 

inclusive o Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA) no Setor de 

Cooperação, Produção e meio Ambiente do MST. O objetivo é ampliar a 

cooperação. Para além das cooperativas e da produção agroindustrial, para as 



diferentes dimensões da vida cotidiana nos assentamentos, estimular práticas 

agroecológicas e o respeito ao meio ambiente. (SCHREINER, 2002: 403) 

 

Assim o MST, como outros movimentos sociais, deu início a um processo de 

mudança, ainda tímido, mas que vai ao encontro das ansiedades de suas bases. Nesse 

processo tem retomado seu vínculo com o assentado sem perder de vista seus ideais de 

sociedade, posto que viabiliza uma reestruturação de seu modo de ver o cooperativismo. É 

na esteira dessa discussão sobre as alterações da vida cotidiana do trabalho, principalmente 

no que cerca a decisão sobre o trabalho coletivo, que se propõe uma breve comparação 

entre organização do processo produtivo coletivo feminino e masculino. 

 

Lições do campo 

Neste artigo, não se pretende oferecer conclusões, de alguém que veio de 

longe pesquisar o desenrolar da história de um movimento social e, sim, analisar algumas 

idéias apontadas pelos próprios colaboradores da pesquisa, em entrevistas de história oral 

de vida. Essas narrativas junto ao acompanhamento da vivência comunitária forneceram 

elementos mais concretos para se entender a organização interna do trabalho coletivo em 

assentamentos. 

Certamente, a designação da história oral de vida como 

abordagem qualitativa é apropriada, mas não em vista da mera obtenção de 

informações complementares a dados quantitativos. Com este procedimento, o 

pesquisador apenas seleciona trechos dos depoimentos que justifiquem os 

números levantados ou os fatos históricos já consagrados, denotando uma 

pretensa cientificidade, que torna-se falsa, se não compreendermos que a 



história oral implica numa construção histórica da experiência pessoal, que 

deve ser valorizada, exatamente porque representa a dimensão cotidiana do 

fazer histórico. (SANTOS, 1996: 19-20) 

 

Por meio dessa escolha foi possível aprofundar questões como o papel da 

mulher e do homem na família e no trabalho. Assim o acompanhamento do cotidiano de 

trabalho de mulheres e homens resultou em reflexões sobre novas formas de cooperação, 

que respondam melhor às ansiedades e expectativas dos assentados, respeitando sua 

tradição camponesa. 

As mulheres são um importante grupo de reivindicação e ocupam posições 

fundamentais na organização dos movimentos sociais do campo, assumindo a liderança em 

muitas situações. Sua atuação merece ser estudada com maior atenção. Na maioria das 

vezes, acumulam a responsabilidade de cuidarem de suas famílias e do trabalho 

administrativo, cumprindo, papéis específicos no coletivo. 

O processo de luta pela terra faz com que as mulheres tomem consciência 

das relações de gênero estabelecidas socialmente, e, portanto, busquem renovar essas 

relações com maior igualdade. Por outro lado, o sentido de masculinidade conservadora que 

por muito tempo foi predominante no campo começa a chocar-se a partir do momento em 

que as mulheres assumem seus lugares na divisão de tarefas, fazendo com que se redefina 

também o significado de ser homem.  

A vida de muitas mulheres é exemplo das mudanças ocorridas no interior de 

um movimento social. Um novo perfil feminino é desenhado, em um meio que é tido como 

machista. A mulher ganha espaço e faz parte das lideranças, ou mesmo organiza novos 

movimentos sociais, como é o caso do Movimento de Mulheres Camponesas - MMC. 



Nesse sentido, as mulheres tomam a frente de atividades antes impensáveis ganhando 

dinheiro e respeito dos próprios homens. 

O que se destaca é que as mulheres se envolvem na organização e na 

montagem de pequenas oficinas de trabalho em que são produzidos, dentre outras coisas 

salgados, doces e remédios naturais, que complementam a renda doméstica e fazem com 

que essas mulheres se imponham em suas comunidades.  

No caso de minha pesquisa de mestrado, realizada no Assentamento 

Pirituba, sudeste do Estado de São Paulo, a “farmacinha”, como era chamado o local onde 

se beneficiava as ervas produzidas na horta medicinal, era exemplo disso, pois resultado do 

trabalho do “coletivo de mulheres”, é apresentada com orgulho na narrativa de Ana Ramos: 

Tem também o serviço do coletivo das mulheres, da farmacinha 

e da horta medicinal. Agora está meio sem serviço, mas quando tem bastante 

coisa para fazer, a gente vai trabalhar na horta dois ou três dias por semana... 

mas não o dia inteiro... Trabalha umas duas horas, sempre das 10 ao meio-dia, 

e volta para casa. Assim dá tempo de fazer todo o serviço da casa e ir lá.[...]  

Outro serviço que ajudo no coletivo de mulheres é fazer 

salgadinho para o bar ou para vender no campo em dia de jogo! E quando tem 

bastante torcida, vende bem.
4
 

 

Merece destaque, a questão de que o trabalho a que dona Ana se refere, não 

atrapalha, suas outras atividades. O trabalho coletivo é apresentado com ânimo, como uma 

conquista. Mas o fato das mulheres se envolverem em outras tarefas e discutirem assuntos 
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novos, sob o ponto de vista masculino aparece como uma perda. Para o homem, a presença 

no âmbito familiar, de uma mulher que se contrapõe contestando seus pontos de vista, é um 

fator novo, e porque não dizer desagregador. Assim, a mudança do padrão de 

comportamento tradicionalmente assumido pela figura feminina, implica num 

redimensionamento do padrão de comportamento masculino. Evidentemente, esse processo 

não se dá sem dor, posto que tanto mulheres quanto homens não foram preparados para 

esse “confronto”, ou mesmo para essas mudanças. 

Nesse momento é importante pontuar que nem todos os assentamentos 

apresentam estruturas montadas de cooperativas ou associações, pois não são todos os 

agricultoras/es que participam das cooperativas, ou disponibilizam suas terras ao cultivo 

coletivo. O fato é que muitos têm receio de fazer investimentos mais arrojados e correr o 

risco de perder o pouco que conquistaram. Medo acentuado pela experiência acumulada por 

alguns de terem participado de tentativas fracassadas.  

Todavia, ao pensar o caso das mulheres em muitos assentamentos fala-se de 

um espírito de cooperação, representado pela disponibilização de seu tempo livre para o 

fazer coletivo, de acordo com sua disponibilidade. Muitas vezes essas são horas que 

misturam trabalho e lazer.  

No coletivo de mulheres a gente faz uma porção de amigas, 

porque somos 16 pessoas, daí sai muita conversa durante o trabalho da horta. 

A gente fala tanta coisa, sobre a casa, o serviço, de cozinha, das coisas da 

horta... fala muita coisa...” 

 

Dona Ana, em sua afirmação lembra que um dos fatores fundamentais para 

traçar a comparação proposta entre os trabalhos coletivos realizado por homens e por 



mulheres tem relação com os vínculos de amizade e companheirismo suscitados no 

ambiente de trabalho
5
. Para Dona Ana a conquista da terra e a possibilidade de estar em 

contato com outras mulheres, parecem fatores associados a uma libertação feminina que 

pode ser relacionada a uma maior socialização, ao fato de fazer amigas e de poder trabalhar 

junto: 

... mesmo depois de vir para o assentamento trabalhamos de 

bóia-fria um tempo ainda, arrancando feijão. Porque a terra era pouquinha, 

então trabalhava para ajudar... Até que meu sogro se aposentou e o Toninho 

conseguiu entrar no lugar dele. Mas assim mesmo eu gostava de estar aqui! 

Porque a gente trabalhava com as companheiras. Todo mundo conhecido. Não 

achava ruim, não!  

 

A importância de se ter morando por perto pessoas amigas também é 

perceptível na passagem em que Dona Ana compara a situação de insegurança da moradia 

anterior com a atual: 

Quando o Toninho saía ficava eu e a Márcia, sozinhas, em casa. 

Ele passava o dia inteiro na roça e, de vez em quando, vinha para o 

acampamento e pousava por aqui. E a gente ficava sozinha naquele lugar, era 

horrível! Nem bem escurecia, o sol estava se escondendo, eu já estava com a 

porta fechada. Foi um alívio quando saí de lá. Aqui não tenho medo. Fico 

sozinha com o William, pouso com ele sem problemas... Porque na agrovila 
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sempre tem um conhecido. Lá morei três anos e parece que morei uns dez. De 

tanto que não gostava daquele lugar.  

 

A socialização é também uma conquista importante para a vida nos 

assentamentos. Com a construção das agrovilas a vida em comunidade passa a ser uma 

nova alternativa para o camponês acostumado a viver isolado. Nesse sentido destacamos as 

palavras de Márcia Ramos, que conta com alegria a mudança que representou para a sua 

vida estar morando num lugar no qual ela tinha outras crianças para brincar e coisas 

diferentes para fazer: 

Para mim foi um sonho! Vir morar no meio de tanta gente! 

Coisa que nunca tinha acontecido comigo. [...] 

Para minha mãe também foi muito bom, a gente começou a 

participar da comunidade, da igreja. Passamos a conhecer pessoas novas. E 

conhecer uma organização assim tão importante como é o Movimento Sem 

Terra hoje... Nossa! Para mim foi motivo de muita mística, de muita garra e 

resistência, para estar aqui. 

 

As palavras de Seu Toninho Ramos são menos animadas quanto aos ganhos 

da sociabilidade. Compara a agrovila com outro lugar qualquer, com seus pontos positivos 

e negativos: 

A vida aqui na agrovila é boa. Tem amizade... A gente sabe que 

tem as pessoa que às vezes não gosta da gente, isso a gente sabe. Desde o 

começo percebeu. Tem gente de todo jeito, que tem mais intimidade, e gente 



que não gosta da gente, mas todo lugar é assim... É só fazer de conta que não 

está acontecendo nada, ficar perto dos amigos e se distanciar dos outros. 

 

Tem-se, no entanto, que ver isso dentro de um outro contexto, pois o homem 

sempre pode sair de casa, e procurar seus amigos. Portanto é compreensível que a 

possibilidade de morar próximo de outras pessoas e com isso, em seu dia-a-dia, constituir 

amizades e uma vivência compartilhada, é sentida com maior intensidade pela mulher. Essa 

realidade é retratada por Márcia ao dizer:  

A nossa ida para o assentamento foi porque a gente cansou de 

ficar nesse bairro super isolado, onde morava. Não tinha vizinho, nem amigo, 

era tudo longe, [...] minha mãe e eu sempre ficávamos sozinhas, porque meu 

pai saía bastante. E a gente foi se cansando disso, só trabalhava... e não podia 

sair para não deixar a casa, mas podia ficar lá sozinha... nunca avaliamos 

isso... 

 

 

Casa: abrigo conquistado 

A conquista da casa pode ser vista como complementar à conquista da terra, 

pois sua concretização só se dá em função da primeira. No entanto nas narrativas, 

principalmente das mulheres, ela se coloca como conquista tão importante quanto. 

Primeiro, pois ela também responde à ansiedade do ter e de estabelecer-se em um local. 

Significa fixar-se. Depois, porque o processo do construir a casa representa também uma 

conquista, de uma nova condição de vida, por parte do assentado. E esse processo, 



igualmente ao da terra, segue por um longo caminho para chegar, num estágio final, à casa 

de alvenaria.  

Meus pais sempre foram de famílias pobres e não puderam 

ter um pedaço de terra. Eles sempre trabalharam para um patrão. Sempre 

teve alguém que dominava a nossa vida. Então, o que meu pai fazia era o 

básico mesmo para viver. A gente nunca teve uma casa para morar, nunca 

teve uma terra nossa. 

 

Márcia deixa claro nesse trecho de sua história de vida que pela primeira vez 

seus pais conseguiram ter uma casa que fosse deles. Sendo assim, a casa é conquista dessa 

geração que com acesso a esse conforto consegue um salto material para suas vidas e com 

isso pode estabelecer novos vínculos de propriedade.  

A importância da casa, a meu ver, tem que ser analisada sob dois aspectos: 

um mais concreto e objetivo, como abrigo para a família, e outro subjetivo, que se reflete 

no orgulho em mostrá-la, como parte da conquista do direito ao ter.  

Essa casa é lar, lugar do aconchego, o espaço da família. Entendo que para 

Dona Ana o lote é o espaço de agregação da família, e a casa lugar da privacidade familiar. 

Para exemplificar, selecionei os dois trechos abaixo, em que Dona Ana mostra que em seu 

lote tem lugar para abrigar a todos: 

 

A Márcia mesmo antes de se separar já morava aqui no meu 

terreiro.(...) 

Agora, meu sogro e minha sogra moram aqui atrás de casa. Nós 

fizemos uma casa para eles. Porque quando mudamos para cá, eles ficaram lá 



embaixo. Não queriam mudar, preferiam lá. Ainda ficaram um ano vivendo 

sem água, como a gente vivia, porque tentamos furar um poço no lote, mas não 

tinha água, tinha que buscar no vizinho, ou no rio que é longe. Isso porque 

ainda não tinha uma casa só para eles. Pensamos que essa casa estava boa, 

para nós. E há dois anos construímos uma casa de material para eles, 

aumentada no fundo da nossa. Para nós está bom! E eles gostam também. 

 

Nesse sentido, como na primeira fala de Márcia destacada, entendi que o lote 

de moradia na agrovila é o espaço em que a dona de casa se sente mais livre. É o espaço de 

“produção da mulher”:  

Faço o meu serviço que é cuidar da casa. Aqui no quintal tem 

flor, tem as galinhas... Levanto e varro o terreiro, tem dia que cuido das flores, 

dou uma podadinha nelas. Adoro cuidar das minhas flores. Aguar, tirar as 

folhas secas... 

[...] 

No terreiro tem várias coisas plantadas, tem mandioca, laranja, 

couve, chuchu... E isso ajuda na economia da casa. Também gosto de plantar 

alguma coisa para dar para as galinhas. Na parte de comer de verdura tem 

tudo! 

 

Sobre o discurso da casa, pude perceber a primeira divisão da forma de 

pensar dos membros da Família Ramos. Essa diferenciação interpretei como uma questão 

de gênero, na medida em que para a mulher a constituição da casa é algo de fundamental 

importância: 



Quanto às condições próprias das habitações, é importante 

reconhecer que as mulheres são mais afetadas pela falta de espaço, pela 

precariedade das instalações, pela baixa qualidade das construções e pela 

ausência de serviços, tais como saneamento, energia elétrica ou qualquer forma 

de combustível. (FERNANDES, 1996:139) 

 

Percebi essa diferença nitidamente no depoimento de Dona Ana, pois suas 

reflexões sobre os lugares que morou e disse não ter gostado são mediadas pela casa. Dessa 

forma, sua argumentação para afirmar que gosta de morar no assentamento é representada 

pela casa. 

Destaco dois excertos que evidenciam essa idéia. O primeiro quando 

descreve a casa em que morou na cidade, e a compara com a do assentamento:  

Até que gostava de Itapeva, e gosto até agora. Mas não para 

morar, a não ser que tivesse uma casa. Pagar aluguel não! Achei ruim morar 

na cidade porque tinha que pagar aluguel. Mas pior que aluguel é estar na 

casa com tudo que é seu dentro e o dono chegar e querer a casa de volta. 

Péssimo! Porque a gente mora em fundos, mora naqueles cortiços... lugares 

que não dá para suportar morar... Cada vizinho que dá até medo. Nós 

moramos num lugar assim e eu não gostava. Agora da casa que moro aqui eu 

gosto. Daqui eu gosto! Desde que cheguei gostei. Um lugar que nós estamos 

sossegados. Aqui ninguém tira a gente! 

 



Outro momento é quando se refere ao sítio em que residiu antes de ir para o 

assentamento. Embora tenha se mudado fisicamente de lá, as lembranças daqueles tempos 

ainda habitam seus pensamentos:  

Era horrível, porque era um lugar feio, não tinha um vizinho, e 

era no meio do mato. Plantava lavoura em volta da casa, mas a casa era ruim, 

chovia muito dentro. 

 

Mas, nem tudo são flores, o retorno ao campo esbarra em fatores como 

demanda por transporte, educação e saúde, facilidades que a cidade oferecia, conquistas 

que o campo em muitos assentamentos ainda não realizou. Assim, essa vivência no meio 

rural ou na agricultura deve ser acompanhada de um planejamento de desenvolvimento 

rural, para que se dê condições mínimas para a permanência dos assentados. Márcia mostra 

essa outra batalha, ao caracterizar sua condição anterior de moradia, no próprio 

assentamento, e indica a melhora ao relatar o problema de não ter água em casa, mostrando 

o desgaste físico que isso representava para a mulher. 

... hoje tem água em casa. Quem vê isso? Minha mãe. Meu pai 

não enxerga que antes a gente buscava água e lavava a roupa no rio, ficava 

dentro da água lavando roupa. Trazia baldes e baldes na cabeça, subindo 

aqueles caminhos que não tinham fim mais, para tomar banho, lavar louça, 

fazer tudo dentro de casa.  

 

O discurso de Márcia também reflete a diferenciação entre a forma de ver 

essas conquistas por parte da sua mãe e de seu pai:  



Ele só consegue enxergar as dificuldades com a lavoura, não vê 

as conquistas, como ter uma casa para morar. Antes só morava no que era dos 

outros.... pode não ser do jeito que a gente queria, mas estamos lutando para 

ter alguma coisa. E tem o espaço da gente, tem energia elétrica, que foi um luta 

do coletivo, como tudo! E essas coisas precisam ser valorizadas, por mínimas 

que pareçam! 

 

A conquista da terra implica na mobilização de novas lutas para a 

concretização de conquistas, por demandas que antes nem existiam:  

Com a conquista dos assentamentos, essa população começa a 

procurar solução para novos problemas e desafios: o difícil acesso aos 

instrumentos de política agrícola, a baixa fertilidade em boa parte destas áreas, 

a falta de assistência técnica, o descaso estatal para com o sistema de saúde, 

transporte, eletrificação rural e educação. (BERGAMASCO e NORDER, 1996:80.) 

 

No depoimento de Seu Toninho pude ver que a questão da casa aparece 

como algo secundário, que tem seu valor, contudo não representa uma grande evolução 

para a vida familiar. 

Melhorou também a casa, porque morávamos na casa dos 

outros, aqui nós temos a casa nossa. Temos uma casinha. Nos outros lugares a 

casa era do patrão. E é bom ter a casa da gente com as coisas da gente. Aqui 

estou tranqüilo, ninguém me aborrece. Faço o que quero. 

 



Dessa forma, pude entender que a casa foi vista como o espaço da agregação 

familiar; como longo processo de conquista; como melhoria do padrão de vida da família; e 

como o terreno da mulher, onde se dá o embate entre o novo papel do feminino versus o 

tradicionalismo masculino. 

A idéia desse artigo é propor um debate em torno de novas formas de 

cooperação/associação. Além disso, a observação de experiências de organização coletivas 

e associativas, faz pensar que no conceito usual de pequeno produtor, a medida em que são 

propostas „novas formas de pequena produção‟ baseada em „ideais utópicos‟ gerados nas 

lutas de conquista (ESTERCI, 1992: 8). Reforçando o pensamento de que não isolado o 

camponês ganhe financeiramente, porque economiza no aluguel do maquinário e consegue 

negociar por melhor preço a venda da safra, à medida que comercializa a soma da colheita 

de todos os trabalhadores.  

 

Trabalho coletivo: um caminho a construir 

Balizei meu texto sobre dois aspectos que permanentemente se encontram 

entrecruzados: a vida do trabalho, a opção pela produção coletiva ou familiar; e a vida 

dentro de casa, englobando as questões de gênero e gerações. 

A entrada na terra como assentado é a realização de um sonho para 

lavradores, e traz para a vida desse homem aspirações que antes não poderia ter.  O que 

fazer com suas terras? O que plantar? No que investir? 

Contraditoriamente, na situação acompanhada por essa pesquisa, em famílias 

como a de Seu Toninho, esse homem tem a terra, mas não pode responder essas perguntas. 

Ao menos não isoladamente. A condição de cooperado impõe limites que passam a fazer o 



indivíduo enfrentar esse dilema. Pois existe um coletivo, que decide conjuntamente como 

utilizar a área conquistada.  

No meio familiar, um novo conceito de feminino é traçado. Mesmo 

mulheres que, como Dona Ana, foram educadas para ajudar seus maridos, em seu dia-a-dia, 

manifestam aspirações e discordâncias quanto ao posicionamento de seus companheiros. 

Assim a mulher marca sua presença e ganha espaço, chegando a fazer parte das lideranças 

do Movimento, como é o caso de Márcia Ramos.  

Para os jovens a cooperativa é um ganho, pois ele como sócio tem direito a 

voto como seu pai, o que o coloca em uma relação de igualdade e não mais de dependência. 

Dessa forma a “independência” que era conquistada por meio do trabalho urbano já não 

oferece a atração que exercia há tempos. 

Nessa nova realidade, acontece uma diferenciação quanto ao lugar do 

masculino. O homem do campo, criado dentro de uma estrutura de família patriarcal, agora 

não pode sozinho decidir sobre o processo de produção de suas terras, além de sofrer 

resistências por parte da esposa e ser interpelado pelos filhos. Em sua visão perde poder, 

dentro e fora de casa. 

Para reforçar esse argumento no sentido de refletir sobre o quanto pesam 

essas tradições na vida desse homem, proponho pensar os costumes como o substrato da 

vida “não como posterior a algo, mas como sui generis: ambivalência, mentalité, um 

vocabulário completo de discurso, de legitimação explicativa” (THOMPSON, 1998: 14). 

Ou seja, tem-se que levar em conta o peso de uma formação que, por séculos, 

instrumentalizou o homem a fazer uma determinada leitura de suas relações com a mulher e 

com os filhos. Esse modelo está sendo deposto. Outras formas de convivência estão sendo 

forjadas, mas vejo esse homem confuso frente à mudança do posicionamento da mulher e 



do papel assumido por seus filhos. Com o agravante de que a segunda geração, geralmente, 

possui grau de instrução formal maior que o da primeira. 

Todos esses avanços têm conseqüências. Vantagens que são reconhecidas 

por todos: como a ampliação do espaço de atuação da mulher, que não é mais subjugada 

pelo marido; ou a maior escolaridade dos filhos, que cada vez menos tem abandonado as 

aulas para ajudar os pais na roça. Por outro lado, porém, percebi que, por vezes, se reflete 

em uma visão intransigente de mulheres e jovens em relação ao posicionamento do 

marido/pai. 

Além dos dilemas e indecisões que pairam sobre a mente do camponês a 

respeito de como trabalhar em sua terra, aparecem os mediadores - mesmo que bem-

intencionados - indicando outros caminhos, na tentativa de formar um agricultor moderno, 

com inserção no mercado. Muitas vezes o projeto proposto vem de encontro ao ideário de 

alguns desses camponeses. Assim forma-se um quadro ainda mais complexo à medida que 

atua sobre esse indivíduo a ação de três forças distintas: a dele próprio, a do Movimento 

Social e a de órgãos estatais.  

Com essa reflexão quero deixar claro que são muitos os movimentos sociais 

que atuam como mediadores no campo, e esse estudo se propõe a tratar apenas de uma 

parte dessa intervenção, que diz respeito ao trabalho desenvolvido pelo MST, reservando a 

um outro estudo explorar melhor a relação de mediação de outros movimentos sociais e dos 

órgãos governamentais, como Incra e Itesp, no Estado de São Paulo. 

Como foi dito anteriormente, a escolha da maneira de produzir nas terras - 

trabalho familiar ou coletivo - distingue os assentados. As famílias na busca por uma 

definição de seu estilo de vida nas terras conquistadas tendem umas pela produção coletiva, 



outras pela produção no lote familiar. Algumas reposicionando-se, depois de um certo 

tempo de experiência, em qualquer das duas formas. 

É bom lembrar que na Fazenda Pirituba a cooperativa não foi totalmente 

consolidada, pois sua formação encontra problemas internos quanto a sua organização e 

também enfrenta barreiras de pensamentos mais receosos dos que não aderiram ao projeto. 

Alguns assentados rejeitam a idéia de participar de uma cooperativa, ou mesmo de um 

esforço coletivo para a administração agrária do local. Isto é algo novo para suas vidas, o 

assentado teme perder sua terra, algo que levou uma vida para conseguir. Isso se dá porque, 

ao participar de uma cooperativa, ou uma associação, o núcleo decisório passa a não ser 

mais a família ou o chefe desta, e sim um conjunto de trabalhadores que juntos passarão a 

resolver o que plantar, como trabalhar a lavoura, como comercializar seus produtos e como 

adquirir financiamentos. Com isso o camponês não tem o completo domínio sobre o 

processo de produção, fato que o intimida. Digo que perde o controle porque a cooperativa 

passa a ser uma estrutura grande – bem maior que a familiar - que gerencia muitos setores, 

portanto é difícil para o associado acompanhar a variedade de atividades que envolvem 

todo o processo de produção. Ou seja, na cooperativa acontecem muitas coisas ao mesmo 

tempo. As máquinas quebram, os animais adoecem, as vacas parem, ao mesmo tempo em 

que se precisa semear o milho ou capinar o arroz. 

Na condição de proprietário das terras, o camponês se preocupa com todas 

as partes desse processo, pois sua renda depende disso. No entanto, sempre fica a 

desconfiança em relação a se o outro está realizando sua tarefa de maneira adequada. O que 

não ocorre quando se trabalha em pequenos coletivos em que as pessoas partilham e 

participam de todas as atividades ou mesmo quando se trabalha em família, pois todos 



sabem de tudo o que ocorre no sítio. Com os animais, com a roça e com as máquinas 

quando as têm. Assim o homem do campo tem total controle de sua ação sobre a terra.  

Sua resistência em adotar o projeto coletivo se dá nessa mudança na qual o 

agricultor não pode decidir sozinho, e por isso pensa-se subordinado a um novo patrão, 

muitas vezes representado na figura dos administradores da cooperativa ou das lideranças.  

O trabalho coletivo, visto dessa maneira, foi a primeira situação em que percebi a distância 

entre o discurso dos representantes e o da base do Movimento. 

A escolha da Família Ramos, mesmo que composta por poucos membros, 

trouxe grandes contribuições para que este trabalho pudesse pensar a distância entre o 

discurso das lideranças, nessa pesquisa representado pelo de Márcia, e o que ocorre – e o 

que pensam – efetivamente os membros da base do Movimento emblemados na figura de 

Seu Toninho.  

 

Conclusão 

Continuo acreditando que as lideranças pensam o Movimento como resposta 

a um “sintoma” da situação contemporânea mundial, mas evidentemente isso tem que ser 

ponderado em relação à ação da base que está mais preocupada com sua sobrevivência - 

terra e produção - que com a economia global.  

Assim teci breves comentários no sentido de distinguir o discurso da 

liderança e o dos agentes que fazem cotidianamente o Movimento. Um exemplo é a 

mudança encontrada na orientação do Movimento Sem Terra ao trabalho coletivo. 

Para o MST, as formas de trabalho conjunto nos assentamentos 

trazem vantagens econômicas, sociais e políticas, pois permitem que os poucos 

recursos produtivos, inclusive a quantidade e qualidade da terra, sejam 



utilizados mais adequadamente por todos, além de reforçar sua capacidade de 

reivindicação para resolver problemas sociais e econômicos. Mutirão, 

associação e cooperativismo estão entre as práticas sociais que freqüentemente 

têm contribuído para o melhor desempenho dos assentamentos. (BERGAMASCO 

e NORDER, 1996: 58-59) 

 

Concordo com Bergamasco em relação à afirmação acima, porém é preciso 

diferenciar o trabalho conjunto do trabalho obrigatoriamente coletivo, como por vezes é 

interpretado.  

Gostaria de deixar claro, portanto, que não estou discutindo a importância de 

se organizarem cooperativas, realmente acredito que esse seja um caminho, mas sim pensar 

novas formas de como se estruturar essas cooperativas e associações. Como a que veio se 

delineando elo fazer cotidiano das mulheres. Pois como está posto, as cooperativas 

apresentam-se como um conflito, a medida em que se constituem como: 

... tentativas de romper com o tradicional modo de produzir do 

camponês. Ou seja, de superar a estrutura do trabalho familiar. [...] O que elas 

[famílias] buscam através da luta pela terra é a recriação de um modo de vida 

camponês. (SCHREINER, 2002: 307) 

 

Caminhando na mesma direção, encontrei outro distanciamento em relação 

ao que previam as lideranças em seus discursos sobre a propriedade coletiva da terra. Creio 

que se no passado pensou-se em se acabar com a propriedade privada, com a implantação 

da produção coletiva vive-se os conflitos e problemas gerados por essa linha de 

pensamento. Entretanto, é preciso lembrar que se trata de uso privado e não capitalista da 



terra, pois a propriedade camponesa não tem como objetivo explorar o trabalho alheio, e 

assim acumular capital.  

O “embate” entre Seu Toninho e a Copava é um exemplo da situação de 

muitos outros agricultores que por diversos motivos abandonaram ou estão abandonando as 

cooperativas. De qualquer modo, é importante retomar a distinção entre a propriedade 

capitalista e a propriedade camponesa da terra. Essas se diferenciam primordialmente pelo 

uso, uma - terra de capital - é o espaço para exploração do trabalho alheio, outra - terra de 

trabalho - é a condição para realizar o trabalho próprio. Como Martins bem diferencia em 

seu livro Expropriação e violência: a questão política no campo:  

... não podemos confundir  a propriedade capitalista com a 

propriedade familiar, ainda que propriedade privada. São coisas completamente 

diferentes, ainda que a passagem de uma para a outra seja muito sutil e a muitos 

pareça não existir diferença alguma. 

A propriedade familiar não é propriedade de quem explora o 

trabalho de outrem; é propriedade direta de instrumentos de trabalho por parte 

de quem trabalha. Não é propriedade capitalista, é propriedade do trabalhador. 

Seus resultados sociais são completamente distintos, porque nesse caso a 

produção e a reprodução das condições de vida do trabalhador não são 

reguladas pela necessidade de lucro do capital, porque não se trata de capital no 

sentido capitalista da palavra. (MARTINS, 1980: 59) 

 

Na mesma medida é necessário distinguir o trabalho familiar do individual. 

Pode parecer uma questão de menor importância, mas penso que a designação do trabalho 

familiar tradicional das comunidades rurais como trabalho individual causa uma dubiedade. 



Muitas vezes a denominação trabalho individual, na mente desse homem membro do 

movimento social, se aproxima de um conteúdo negativo ligado ao conceito de 

individualismo, tão combatido. O que não é real. Nada tem de individualista o trabalho 

realizado com a família. Ele em si é coletivo. A produção no lote familiar tem sido vista 

como um viés conservador ou mesmo reacionário, que se opõe a um pensar socialista 

comunitário. E não pode ser assim. O camponês, que nunca teve acesso à terra, acredita ser 

fundamental ter controle sobre ela e sobre seu trabalho. E isso não deve ser confundido com 

uma apologia ao ideário capitalista.  

É mais fácil visualizar a diferença na polarização coletivo ou individual. 

Cômodo ao discurso. No entanto, em tempos em que se repensam modelos de 

cooperativismo e associativismo, talvez seja importante repensar também essa estrutura 

explicativa. Diferenciando a produção familiar de uma produção “individualista” que visa o 

lucro e a concentração de renda. 

Principalmente quando ouvimos mulheres como D. Ana afirmando que a 

vida n assentamento e o trabalho no coletivo de mulheres é um fator de agregação, em que 

se fazem amizades e se confraterniza, criando um senso de comunidade. Reforçando o que 

Bauman afirmou:  

A comunidade é um lugar “cálido”, um lugar confortável e 

aconchegante. É como um teto sob o qual nos abrigamos da chuva pesada, como 

uma lareira diante da qual esquentamos as mãos num dia gelado. Lá fora, na rua, 

toda sorte de perigo está à espreita; temos que estar alertas quando saímos, 

prestar atenção com quem falamos e a quem nos fala, estar de prontidão a cada 

minuto. Aqui, na comunidade, podemos relaxar – estamos seguros, não há 

perigos ocultos em cantos escuros (com certeza, dificilmente um “canto” aqui é 



“escuro”). Numa comunidade, todos nos entendemos bem, podemos confiar no 

que ouvimos, estamos seguros a maior parte do tempo e raramente ficamos 

desconcertados ou somos surpreendidos. Nunca somos estranhos entre nós. 

Podemos discutir – mas são discussões amigáveis, pois todos estamos tentando 

tornar nosso estar juntos ainda melhor e mais agradável do que até aqui e, 

embora levados pela mesma vontade de melhorar nossa vida em comum, 

podemos discordar sobre como faze-lo. Mas nunca desejamos má sorte uns aos 

outros, e podemos estar certos de que os outros a nossa volta nos querem bem. 

(BAUMAN, 2003: 7-8) 

 

O retorno à terra representa a oportunidade de retomar a estabilidade e o 

modo de vida rural. Na análise das narrativas percebi que por intermédio desse processo 

muitas famílias são (re)estruturadas e o indivíduo ganha força ao enxergar-se agente social 

ativo.  

O MST por algum tempo se preocupou pouco com as relações e motivações 

pessoais, ou seja, a parte sensível que ultrapassa a materialidade da conquista da terra e do 

trabalho. Mas, por ser um celeiro de formação de lideranças, mantém uma dinâmica de 

trabalho com sua base, o que está possibilitando o repensar de sua própria prática e 

estrutura. 

... as formas de cooperação, elaboradas como forma de 

resistência à reinserção excludente do capitalismo, são instrumentos para a 

continuidade da luta pela reforma agrária e tendem a constituir-se num meio de 

inserção política e social dos assentados. Os resultados dessas iniciativas são 

indícios de que é possível um outro tempo de vivência comunitária e de um 



fazer de práticas agroecológicas, com aumento de produtividade e renda 

familiar. Todavia para tal, para além das condições externas aos assentamentos, 

como crédito rural, necessário se faz respeitar, na relação com os assentados, os 

valores, as práticas e tradições do seu modo de vida, o que inclui a agricultura 

familiar, bem como superar velhas práticas autoritárias de subordinação 

política. (SCHREINER, 2002: 425) 

 

Como processo de mudança ainda em trânsito, não há um padrão de trabalho 

ou mesmo de luta definido. Nem sei se um dia existirá, dada a diversidade das pessoas que 

participam dessa caminhada. De qualquer maneira, acredito que os indivíduos ganham ao 

menos opções, pois, mesmo enfrentando dificuldades, o lavrador pode fazer escolhas.  

Nesse movimento registra-se um momento histórico de transformação em 

que está surgindo um novo campo, um novo homem, uma nova mulher. 
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