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RESUMO

O presente estudo parte de uma inquietação: como os jovens do Perímetro Curu-Paraipaba
tecem  suas  trajetórias  num contexto  em  que  a  agricultura  familiar,  finalidade  de  ser  do
Perímetro,  vem  sofrendo  modificações/rupturas  que  possivelmente  configuram  a
descontinuidade desse modelo tradicional?  O envelhecimento dos colonos assentados pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a “venda” ou o abandono das
unidades agrícolas, as dificuldades relacionadas à produção agrícola, constituem fatores que
apontam  para  o  fim  da  agricultura  familiar  no  contexto  do  Perímetro  estudado?  Para
desenvolver  essa pesquisa,  foram tomadas como ponto de partida  narrativas  de colonos e
filhos dos mesmos sobre a chegada ao Perímetro, a adaptação e o estranhamento, ou seja, o
cotidiano vivenciado por eles e elas no tempo da cana. Através dessas narrativas foi possível
perceber que, nesse tempo, os colonos passaram por um processo de socialização fomentado
pelo poder autoritário do DNOCS. No âmbito da família,  a socialização era marcada pelo
intenso trabalho agrícola,  com o envolvimento  de todos os  membros (inclusive  mulheres,
jovens  e  crianças),  aproximando-os  de  um modelo  camponês  tradicional.  O  “trabalho  na
agricultura”  tratava-se  de  um  modelo  educativo  essencial  na  formação  e  transmissão  de
saberes dos pais para seus filhos. Assim, o trabalho está relacionado a um aspecto moral. A
partir da análise preliminar das narrativas dos filhos de colonos, é possível aferir que esse
modelo de “ser agricultor” vem se modificando. Uma das razões se dá pelo tamanho restrito
da área do lote, o que obriga os filhos a buscarem outras formas de sobrevivência. Essas áreas,
destinadas a uma só família, foram modificadas, também, desde a “divisão do patrimônio”
entre os membros herdeiros. No processo de análise, observou-se que o Perímetro passou por
significativas  transformações  no tempo  do coco,  sobretudo pelo  fim das  cancelas,  com a
implantação  da  Estrada  do  Sol  Poente.  Essas  configurações  certamente  repercutem  nas
trajetórias juvenis e delineiam projetos de vida. Outras oportunidades de inserção no mundo
do trabalho se apresentam a esses jovens, sendo que o acesso à escola favorece e incentiva a
elaboração  de  projetos  que  podem  significar  o  rompimento  com  a  tradição  de  trabalho
familiar na agricultura. Ser agricultor ou “trabalhar na roça”, segundo relatos analisados, é o
castigo  de  quem  não  estuda,  é  o  destino  sentenciado  pela  meritocracia.  Contudo,  as
experiências  juvenis  são  diversas  e  plurais  e  dependem  de  condições  que  extrapolam  a
vontade individual desses sujeitos, porque nem sempre o futuro desejado é o futuro possível.
Nem sempre o projetos fomentado pela escola e incentivado pelos pais – cursar o Ensino
Superior – é viável para todos os jovens, filhos ou netos de agricultores.

Palavras-chave: Juventudes. Agricultura familiar. Trajetórias. Projetos de vida.



ABSTRACT

The  present  study  parts  from the  following  question:  how  does  the  youth  of  the  Curu-
Paraipaba Perimeter weave their trajectories in a context where family farming, the purpose of
being in the Perimeter,  has been suffering modifications/ruptures that might configure the
discontinuity of this traditional model? In front of the aging of the settlers secured by the
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), the "selling" our abandomnent
of agricultural units, the difficulties related to agricultural production, could it be the end of
family farming in the context of the studied Perimeter?  To develop this research, we began
from the  narratives  of  settlers  and their  children  about  their  arrival  to  the  Perimeter,  the
adaptation, the strangement, in other words, the daily life experienced by them during the time
of the cane. Through these narratives it  was possible to realize that,  during this time, the
settlers underwent a process of socialization fomented by the authoritative power of DNOCS.
In the ambit of the family,  socialization was marked by the intense agricultural work, the
involvement of all the members (including women, teenagers and children), approximating
them to a tradicional farming model. The "agricultural work" was an educational model that
was essencial to the formation and transmission of knowledge from parents to their children,
that is, the work is related to a moral aspect.  Through a preliminary analysis of the narratives
of  settlers's  children,  it  is  possible  to  infer  that  the  model  of  "being a  farmer"  has  been
changing. One of the reasons is the restrict size of the lot area, which causes the children to
look for other forms of survival. Those areas, destined to only one family, were changed too
by an "inheritance division" between the heirs. During the thesis' discussions we saw that the
Perimeter went through significative transformations on the time of the coconut, especially
because  the  end  of  barriers  by  the  implementation  of  the  Sol  Poente  Road.  Those
configurations certainly reverberate in the trajectories of young people and outline their life
projects. Other opportunities of insertion in the world of work are presented to these young
people with the access to school favoring and encouraging the elaboration of projects that can
signify a rupture with traditional family farming work. Being a farmer or "working in the
farm" is the punishment of who doesn't study, the fate doomed by the meritocracy. However,
the juvenile experiences are diverse and plural and depend on the conditions that perpass the
invididual will of those subjects, that is, the desired future isn't always the possible future, it
isn't always that the projects fomented by school and encouraged by the parents (a higher
education) is viable to all the youths, children or grandchildren of farmers.

Keywords: Youths. Family farming. Trajectories. Life projects.



RÉSUMÉ

Cette partie de l'étude d'une prise en charge: comment les jeunes du périmètre Curu-Paraipaba
tissent leurs trajectoires dans un contexte où l'agriculture familiale, destiné à être le périmètre,
a  subi  des  changements  /  perturbations  qui  constituent  peut-être  une  discontinuité  de  ce
modèle traditionnel? Le vieillissement  des  colons  établis  par  le  Département  national  des
travaux contre la sécheresse (DNOCS), la « vente » ou l'abandon des exploitations agricoles,
les  difficultés liées  à la  production agricole,  sont des  facteurs  qui  pointent  vers la  fin  de
l'agriculture familiale dans le cadre du périmètre étudié ? Pour développer cette recherche, il a
été  considéré  comme  un  récit  de  point  de  départ  des  colons  et  leurs  fils  à  l'arrivée  au
périmètre, l'adaptation et l'étrangeté, à savoir, le vécu quotidien pour eux et ils dans le temps
de la canne à sucre. A travers ces récits a été révélé que, à ce moment-là, les colons sont
passés par un processus de socialisation promu par le pouvoir autoritaire de DNOCS. Au sein
de  la  famille,  la  socialisation  était  marquée  par  un  travail  agricole  intense,  avec  la
participation  de  tous  les  membres  (y compris  les  femmes,  les  jeunes  et  les  enfants),  les
rapprochant d'un modèle paysan traditionnel. Le «travail dans l'agriculture» était un modèle
éducatif essentiel dans la formation et la transmission des connaissances des parents à leurs
enfants. Ainsi, le travail est lié à un aspect moral. À partir de l'analyse préliminaire des récits
des enfants, il est possible de vérifier que ce modèle de paysan a changé. L'une des raisons est
la taille restreinte de la parcelle, qui oblige les enfants à rechercher d'autres formes de survie.
Ces zones, destinées à une seule famille, ont également été modifiées depuis la "division du
patrimoine" entre les héritiers. Dans le processus d'analyse, il a été observé que le périmètre a
subi d'importants changements dans le temps de noix de coco, en particulier pour la fin des
barrières,  la  mise  en  œuvre  de  la  Route  du  Soleil  couchant  Ces  configurations  ont
certainement des répercussions sur les trajectoires juvéniles et décrivent des projets de vie.
D’autres possibilités d’inclusion dans le monde du travail sont présentées à ces jeunes, et
l’accès à l’école favorise leur développement et encourage le développement de projets qui
pourraient  signifier  la  rupture  avec  la  tradition  du travail  familial  dans  l’agriculture.  Etre
agriculteur ou «travailler dans les champs», selon les rapports analysés, est la punition de
ceux  qui  n’étudient  pas,  c’est  la  destinée  condamnée  par  la  méritocratie.  Cependant,  les
expériences des jeunes sont diverses et plurielles et dépendent de conditions qui vont au-delà
de  la  volonté  individuelle  de  ces  sujets,  car  l’avenir  souhaité  n’est  pas  toujours  l’avenir
possible.  Les  projets  promus  par  l'école  et  encouragés  par  les  parents  -  à  fréquenter
l'enseignement supérieur - ne sont pas toujours réalisables pour tous les jeunes, enfants ou
petits-enfants des agriculteurs.

Mots-clés: Jeunesse. Agriculture familiale Trajectoires. Projets de vie.
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1  INTRODUÇÃO:  “OS  JOVENS  NÃO  QUEREM  MAIS  SABER  DA
AGRICULTURA”: descobrindo trilhas no campo da pesquisa

Sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo,
E ao beber nem recorda,

Que já bebeu na vida,
Para quem tudo é novo
E imarcescível sempre.

(Fernando Pessoa)

Uma primeira cena:

Em janeiro de 2001 chego ao Perímetro Curu-Paraipaba como parte de uma equipe de

assistência  técnica  contratada  pelo  Departamento  Nacional  de  Obras  Contra  as  Secas  -

DNOCS. A primeira imagem que vislumbrei ao chegar àquela localidade foi a beleza verde

dos  coqueirais  irrigados.  Nesse  momento,  apresentei-me  ao  gerente  da  associação  dos

irrigantes, o Distrito de Irrigação1. Esse, embora atencioso, disse-me que os colonos estavam

cansados das promessas do DNOCS. Eles não queriam assistência técnica, eles queriam era a

recuperação da  infraestrutura  de irrigação,  que estava  deveras  sucateada pela  ausência de

serviços de manutenção adequados. 

Fui  entender  o  sentido  dessas  palavras  quando  um  dos  mecânicos  da  época  me

explicou  que  a  irrigação  tinha  um  turno  de  dez  horas  diárias.  Havia  um  rigoroso

acompanhamento  por  parte  dos  técnicos  do  DNOCS,  os  quais  eram  responsáveis  pela

fiscalização quanto ao manejo da irrigação nos lotes. Os irrigantes que utilizassem a irrigação

fora dos padrões recomendados tinha o material recolhido pela cooperativa e era devidamente

multado. (MENDES, 2011).

A partir de 2000, em decorrência da baixa disponibilidade de água nos reservatórios

para a irrigação2, o Perímetro foi obrigado a mudar o calendário de fornecimento de água. Ou

seja,  eram disponibilizadas  oito  horas  de  irrigação três  vezes  por  semana.  A estrutura  de

irrigação de uso comum já não apresentava o mesmo desempenho em função do uso contínuo

sem a manutenção adequada. O mesmo funcionário chegou a dizer que 2000 foi crítico para

os colonos: muitos não pagavam a taxa de manutenção e nem a energia de bombeamento. O

Distrito  acumulava  uma  dívida  para  com a  Companhia  de  Energia  do  Estado  do  Ceará

(COELCE), registrando cerca de 100 lotes sem o fornecimento de água (MENDES, 2011).

1 Associação criada pelo DNOCS para gerir o Perímetro, responsabilizado-se por sua operação e manutenção 
mediante celebração de convênio.
2 Os açudes que disponibilizavam água para a irrigação (Pereira de Miranda, Caxitoré e Frios) estavam com um
volume reduzido, obrigando todos os usuários a diminuírem o seu consumo. 
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Era 2001, um momento de muitas mudanças para os colonos, especialmente no que se

refere ao manejo da irrigação, que era considerada a razão de ser do Projeto. Desse modo, era

comum a existência de muitos conflitos em decorrência da diminuição da oferta hídrica e do

uso inadequado por parte dos irrigantes. O já mencionado narrador afirmou a este respeito:

“Não tinha mais fiscal e os irrigantes passaram a desperdiçar água em abundância. Nos lotes

bom de pressão os irrigantes chegavam a usar a irrigação até por inundação, sem nenhum

critério”. Por outro lado, era sinalizado um tímido financiamento (através de uma parceria que

envolvia  o  Distrito,  a  Secretaria  de  Agricultura  Irrigada  e  o  Banco  do  Nordeste)  para  a

mudança do sistema de irrigação (de aspersão)  para microaspersão localizada,  modelo de

irrigação  mais  eficiente,  que  irrigaria  próximo  às  raízes  do  coqueiro.  Na  época  foram

beneficiados quatro colonos, número irrelevante se comparado com os cerca de 800 lotes

existentes, mas que serviu como modelo para que os demais irrigantes fossem mudando o

sistema com recursos próprios. Diante de tantos desafios, minha vontade inicial foi de voltar

para casa,  mas eu não poderia desistir  sem tentar,  pelo menos,  conhecer um pouco sobre

aquela gente chamada de colonos3. 

Um novo cenário?

Ainda em 2001, a pedido do DNOCS, realizamos um levantamento socioeconômico,

intitulado “Marco Zero 25”.4 Nesse levantamento, um dos dados que mais me chamaram a

atenção foi o grande número de irrigantes idosos. Por outro lado, também ficou evidente nos

resultados desse estudo que existia um significativo número de jovens no Perímetro. Seis anos

depois, em 2007, realizamos uma nova pesquisa em que se verificou a mesma tendência de

envelhecimento dos colonos, ao mesmo tempo em que se registrava a presença de jovens.

Naquela  época  verificamos  que  muitos  colonos  haviam vendido  os  lotes,  alguns  ficaram

apenas com o quintal5 de morada. Eles diziam que os filhos não queriam trabalhar com a

agricultura, conforme me narrou Dona Mazé na época, que resolveu vender o lote após o

falecimento do esposo. Ela havia contraído muitas dívidas para custear as despesas de um

tratamento de câncer: “[...] Quando eu tinha saúde eu e o meu Francisco cuidava bem do lote.

3 Denominação imposta pelo DNOCS aos agricultores assentados no Perímetro. Para ser colono eles assinavam
um contrato experimental com validade de dois anos. Nesse período, o colono passaria por uma avaliação. Caso
fosse aprovado, assinariam um contrato de promessa de compra e venda. Com esse contrato, o DNOCS num
prazo de 05 anos passaria o título definitivo, após o pagamento de um determinado valor. Esse contrato venceu
sem que o DNOCS assinasse um título. No decorrer deste texto trarei a narrativa de colonos sobre esse episódio. 
4 Nome dado em alusão aos vinte e cinco anos de existência do Perímetro. Portanto, era “marco zero” para os
técnicos recém-contratados, mas não podíamos desconsiderar o tempo dos colonos.
5 Originalmente o DNOCS entregou a cada colono uma área de cerca de 3,0 hectares denominada de lote e um
quintal, área com cerca de meio hectare. Nessa área havia a casa, o estábulo e o paiol, local onde ficavam os
instrumentos de trabalho dos colonos.



16

Agora que ele se foi eu tenho que vender o lote para pagar dívidas. Meus filhos não têm

condições de colocar o lote para frente, de cuidar. […] Então vou vender o lote e ficar com o

meu quintal (MENDES, 2011, p. 110).

Desfazer-se do lote poderia significar que o colono estaria abrindo mão, pelo

menos em parte, de sua função de irrigante e das responsabilidades com o pagamento

da taxa de manutenção e energia de bombeamento, taxas arrecadadas pela associação

para fazer frente às referidas despesas. Contratualmente, lote e quintal são indivisíveis,

mas, na prática, observei que muitos colonos “venderam” o lote e permaneceram com

o quintal, espaço que representa a sua casa, o seu lugar.  Será que a agricultura familiar

deixaria de fazer parte do Perímetro? Ou assumiria novas nuances, novos formatos?

Delineando a problemática da pesquisa

À medida em que eu ia conhecendo o campo, observei a pouca participação de

jovens durante as reuniões, assembleias e outros eventos. Isto me instigou a procurar

entender um pouco mais sobre esses sujeitos aparentemente invisíveis. Nesse momento

me  interessava  compreender  quais  as  possíveis  causas  que  estavam  promovendo

rupturas  no  processo  de  sucessão  hereditária  da  agricultura  familiar  no  âmbito  do

Perímetro Curu-Paraipaba. Em tese, o colono abria mão do lote porque nenhum filho

se interessava em sucedê-lo. Até que ponto isso era real?

Em 2008, durante a elaboração do projeto de pesquisa para a seleção do mestrado

acadêmico em políticas públicas da Universidade Estadual do Ceará (UECE), veio à tona a

ideia de estudar a juventude, relacionando-a à dinâmica de sucessão na agricultura familiar. A

dissertação  me  possibilitou  refletir  sobre  a  história  da  implantação  dos  Perímetros  como

política pública e as sociabilidades fomentadas a partir dessa intervenção estatal em plena

ditadura militar. Os formuladores da política de irrigação, na década de 1970, projetaram que

a sucessão ocorreria da seguinte forma: o colono, ao perder a sua força de trabalho, repassaria

o lote para um dos filhos. Essa racionalidade governamental, no entanto, não se materializou

na prática. Pude observar em campo que os colonos que não “venderam” os lotes e dividiram

o dinheiro entre os filhos, fizeram uma divisão das “carreiras de coqueiros” entre eles, além

de  permitirem  que  construíssem suas  casas  no  mesmo  terreno6.  Esses  filhos  de  colonos

tiveram seus filhos, os netos, que formam hoje parte da juventude do Perímetro. Muitos estão

vivendo nas casas que construíram nos quintais.

Quando elaborei o projeto para a seleção do doutorado em Sociologia, parti de alguns

6 Voltarei a descrever este fato ao longo deste trabalho.
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resultados que continuavam a me inquietar: os jovens entrevistados pretendiam terminar os

estudos porque tributavam à educação uma possibilidade de ascensão social e profissional.

Dessa forma, os resultados  da dissertação evidenciaram que os jovens,  grosso modo,  não

estavam  mais  acompanhando  os  pais  no  trabalho  agrícola,  sendo  que  as  principais

justificativas  são  que  estes  não  se  identificavam com essa  labuta  ou  por  ser  um serviço

considerado penoso, desgastante e pouco valorizado pela sociedade. Outro motivo alegado é

que os pais preferiam que eles estudassem. Isso significaria que dentro do universo simbólico

dessas  pessoas  a  agricultura  é  vista  como  uma  atividade  inferior,  que  não  necessita  de

conhecimentos técnicos específicos. Essa preferência pelos estudos também está vinculada a

uma lógica legal,  determinando que crianças e adolescentes devem permanecer na escola,

inclusive subordinando a sua frequência ao recebimento de benefícios sociais7.  Mas como

esse processo foi se desenrolando na trajetória do Perímetro? Em que momento as famílias

deixaram de vislumbrar  a  continuidade do trabalho agrícola  no lote  como uma opção de

futuro para seus descendentes?

Durante o mês de julho de 2015 fui a campo na expectativa de ir delineando uma

problemática de pesquisa: conversei com alguns colonos, com as lideranças locais e fui me

informando sobre a situação atual do Perímetro, que se encontrava sem água para a irrigação

em função dos  últimos  períodos de  seca.  O coqueiral  estava  sem vida,  muitos  coqueiros

morreram. Apenas alguns poucos irrigantes continuavam produzindo, especialmente aqueles

que perfuraram poços artesianos para a captação de água. 

E os jovens do Perímetro? Era uma pergunta que eu me fazia enquanto pensava que, se

estava  difícil  produzir  em  2010  (tempo  em  que  terminei  a  pesquisa  de  campo  para  a

dissertação), imagine agora, sem água para a irrigação. Naquela época uma fala me chamou a

atenção:

[...] Se ponha no lugar de um pai. Nenhum pai quer ver seu filho morrer de trabalhar
dentro de um lote, você quer ver seu filho estudando, para conseguir algo melhor.
Pra mim a agricultura é a última profissão que ficou no mundo. Isso é pra quem não
tem estudo nenhum. Os nossos pais sempre disseram, quem não quer estudar vai
trabalhar no cabo da enxada. Quando a pessoa num dá pra ser nada ela dá bem

7 Programas  como  o  Bolsa  Família  têm  como  objetivo  contribuir  “[…]  para  o  combate  à  pobreza  e  à
desigualdade no Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003 e possui três eixos principais:  Complemento da
renda — […] Esse eixo garante o alívio mais imediato da pobreza;  Acesso a direitos — as famílias devem
cumprir alguns compromissos (condicionalidades), que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde
e à assistência social. Esse eixo oferece condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da pobreza, graças
a  melhores  oportunidades  de  inclusão  social  e  Articulação  com  outras  ações”.  Para  mais  informações,
consultar: http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-que-e. Acesso em: 20 de julho de 2018. Uma das metas
do Bolsa Família portanto, é acompanhar a frequência escolar.  Além disso, órgãos como o Conselho Tutelar e
Secretaria de Assistência Social (através do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI) monitoram as
famílias e possíveis denúncias. Esta temática perpassará a fala de muitos entrevistados, conforme veremos no
decorrer do texto.

http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-que-e
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certinho pra ser agricultor.  (João, 51 anos, agricultor)8

As palavras do colono ecoaram durante muito tempo em minha mente. Esta fala, que

apresenta as suas impressões sobre o ofício de agricultor como algo desqualificado, pode se

relacionar às suas experiências como agricultor, filho de agricultor. A sua frase (“a agricultura

é a última profissão que ficou no mundo”) carrega o símbolo de uma atividade vista pela

sociedade como algo sem valor, uma profissão que agrega pessoas que “não dá pra ser nada”

[sic],  que  não  conseguiram  aprender  um ofício  mais  valorizado,  de  maior  status  social.

Durante a minha estadia em campo procurei  o Sr.  João para coletar informações sobre o

Perímetro.  Enquanto  ele  ia  me  relatando  quantos  colonos  ainda  permaneciam  no  setor,

perguntei sobre seus filhos e ele disse: “Se eu soubesse que eles num ia querer estudar eu

tinha incentivado eles a cuidarem do lote”. Mais uma vez ele reforça a dualidade entre estudar

e  trabalhar  na  agricultura.  O  agricultor,  que  agora  extraia  seu  sustento  de  uma  pequena

mercearia,  expressou-se  de  forma  melancólica  sobre  o  destino  dos  filhos,  que  hoje  se

encontram casados, com filhos pequenos e sem emprego estável. O lote está parado, nenhum

tem interesse pelo trabalho agrícola. O próprio João espera uma oportunidade para vender

uma área morta9 que ele possui próximo à estrada que dá acesso à sede do município.

As conversas com este  e  outros  colonos ativaram a mesma pegunta:  A agricultura

familiar no Perímetro ainda existe? Surgia assim uma trilha de pesquisa traçada a partir da

seguinte questão: Como os jovens do Perímetro Curu-Paraipaba tecem suas trajetórias num

contexto  em  que  a  agricultura  familiar,  finalidade  desse  Perímetro,  vem  sofrendo

modificações/rupturas  que  possivelmente  configuram  a  descontinuidade  desse  modelo

tradicional? A seguir trago alguns dados iniciais sobre o espaço estudado.

Caracterização da área estudada

O Perímetro Curu-Paraipaba, foi implantado na década de 1970 pelo Departamento

Nacional de Obras Contra as Secas, o DNOCS. Inserido na perspectiva de desenvolver o

Nordeste  através  da  modernização  da  agricultura,  bem como  parte  de  uma  estratégia  de

legitimação  do  Governo  Militar,  com a  meta  de  “[…]  estruturar  os  recursos  humanos  e

institucionais fundamentais da área através da criação de uma economia eficiente, baseada na

agricultura, a fim de elevar o nível de emprego, a receita real e os padrões de vida gerais da

população rural” (DNOCS, 1973, p. 5).

8 MENDES, 2011, p. 116
9“Áreas mortas” são faixas de terra que não fazem parte dos lotes. No início do Perímetro, essas áreas não eram
irrigadas. Ao longo deste texto voltarei a caracterização dessas áreas.
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Localizado no município de Paraipaba10, está situado à margem esquerda do Rio Curu,

estado do Ceará, a cerca de 90 km da capital, Fortaleza.  De acordo com o DNOCS, a área

desapropriada inicialmente foi de 12.347 hectares, sendo operados atualmente apenas 3.279

hectares. Cerca de 5.000 hectares (onde seria implantada a terceira etapa) foram doados ao

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para fins de reforma agrária.

Conforme já foi explicado, o Perímetro11 se divide em duas etapas: a primeira etapa, formada

pelos Setores B, C1, C2, D1 e D2 e a segunda etapa, formada pelos Setores G e H. Como

informei, delimitei como interlocutores deste estudo,12 os jovens, filhos ou netos de colonos

da primeira etapa. A princípio deixei em aberto a faixa etária a ser estudada por entender que

este é muito mais um aspecto formal do que se determina ser jovem ou não. Deixei em aberto,

portanto,  para vislumbrar,  no campo, aqueles que se consideram ou que são considerados

jovens.

Na imagem a seguir é possível observar um dos primeiros mapas do Perímetro Curu-

Paraipaba. Na parte verde está identificado a primeira etapa dividida em seus setores B, C1,

C2, D1, D2 e E. Na parte sinalizada de vermelho temos a sede da cidade de Paraipaba. A

aproximação da sede com o Perímetro, conforme veremos ao longo deste texto, foi um dos

fatores que contribuíram para que a expansão territorial da cidade, através da construção de

moradias,  fosse  viabilizada.  Na  área  hachurada,  posteriormente,  foi  construída  a  segunda

etapa, com os setores G e H. Em parte da área branca seria a terceira etapa do Projeto, a qual

nunca chegou a ser concretizada. 

É possível observar que o Centro Gerencial, que é o local onde se localiza os órgãos

responsáveis pela gestão do Perímetro (DNOCS, Cooperativa dos Irrigantes do Vale do Curu

– CIVAC e a Associação dos Irrigantes/Distrito), está localizado estrategicamente no meio do

Projeto, o que facilitaria o acesso de todos os irrigantes para a resolução de suas demandas.

Vejamos o mapa:

10 O município foi criado  pela Lei Estadual nº 11.009, de 05-02-1985, sendo desmembrado do município de
Paracuru. Conta com uma área de 300,922 Km², sendo que o seu acesso se dá pelas rodovias BR 222, CE 423 -
115 Km - ou pela via Estruturante Costa do Sol Poente. Limita-se com os seguintes pontos: ao Norte, com o
Oceano Atlântico; ao Sul, com São Gonçalo do Amarante; ao Leste, com Paracuru e ao Oeste, com Trairi. Tem
uma população estimada em 32.256 para 2016. O último censo revelou que a maioria da população do município
está na zona rural, ou seja 16.606 de um total de 30.041, representando 55,2%  (IBGE, 2010).
11 Apresenta as coordenadas geográficas seguintes: 3o 30’ de latitude Sul e 39o 15’ de longitude W.G, com uma
altitude de 25 m acima do nível do mar. O suprimento hídrico é feito pelo Rio Curu, o qual é perenizado pelos
Açudes  Públicos  de  General  Sampaio,  com capacidade  de  armazenamento  de  322.200.000  m3,  Pereira  de
Miranda,  com  capacidade  de  395.638.000  m3,  Frios,  com  capacidade  de  33.025.000  m3  e  Caxitoré,  com
capacidade de 202.000.000 m3 (DNOCS, 2010).
12 Não obstante esta delimitação, a pesquisa de campo abrange a interlocução com outras gerações.
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Imagem 01

Mapa do Perímetro Curu-Paraipaba

                  Fonte: DNOCS.

Na década de 1970 o DNOCS assentou 522 famílias e na década de 1990, na segunda

etapa, assentou mais 288. O Perímetro atualmente engloba muitas comunidades, ou seja, além

dos irrigantes assentados, estão nesse espaço as pessoas que compraram lotes e áreas mortas.

Os setores hoje comportam muito mais que as famílias de colonos. Muitos filhos de colonos

se casaram e construíram casas nos lotes ou quintais. Para se ter uma ideia, além dos setores,

o Perímetro tem as seguintes comunidades: Rosário, Cacimbão dos Teresas, São Simão, São

Miguel, Carnaubinha, Ipuzinho, Macaco, Gangorra, Camburão, Área 80, Córrego do Mato e

Forno Velho. Essas comunidades já existiam antes da desapropriação do DNOCS. Os relatos

de alguns agricultores13 que moravam (e ainda moram) no Perímetro antes da desapropriação

contam que essas áreas eram ocupadas por alguns pequenos agricultores, também conhecidos

13 Estas informações foram coletadas em conversas informais com esses agricultores ao longo da construção da
tese. 
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como moradores dos antigos proprietários. Eles dizem que não havia muitas famílias nessas

localidades. Desse modo, quando os proprietários foram indenizados, a maior parte desses

moradores  permaneceu  nessas  áreas,  as  quais,  posteriormente,  foram  identificadas  como

“áreas mortas”. Algumas famílias que residiam nas áreas em que seriam implantados os lotes

se deslocaram para comunidades mais distantes (dentro do Perímetro), outros se inscreveram

e foram selecionados, posteriormente, para serem colonos.

Hoje o contingente de pessoas que estão nesses espaços é imenso.14 A maioria dessas

localidades conta com escolas e comércios. Há ainda duas comunidades criadas pelo DNOCS

(além dos Setores), que são a Gerência Velha e o Centro Gerencial. Nelas moram as famílias

de funcionários do DNOCS (aposentados e da ativa) e outras pessoas, geralmente familiares

de colonos. As casas foram construídas pela autarquia e muitas ainda conservam a arquitetura

original,  sendo  identificadas  poucas  reformas.  Trata-se,  portanto  de  um  espaço  habitado

complexo, formado não só pelas gerações de colonos, mas por um conjunto de pessoas que já

habitavam o território e outras que foram se ajuntando aos do lugar. 

Conforme dito, o objetivo deste estudo é entender como os jovens do Perímetro Curu-

Paraipaba tecem suas trajetórias num contexto em que a agricultura familiar, finalidade deste

Perímetro,  vem  sofrendo  modificações/rupturas  que  possivelmente  configuram  a

descontinuidade desse modelo tradicional. Para apresentar os resultados desta pesquisa, a tese

está  dividida  em  cinco  capítulos.  No  primeiro  capítulo,  intitulado  “ALINHAVANDO

ATALHOS E CAMINHOS: UM JEITO DE PENSAR E PESQUISAR OS JOVENS DO

PERÍMETRO”, trago uma discussão conceitual sobre jovens e juventudes. Um dos aspectos

mais relevantes desse capítulo, além de situar conceitualmente o objeto, se refere ao traçado

metodológico da pesquisa, destacando o caminho percorrido, as “idas e vindas” e o lugar da

pesquisadora nesse processo. 

No  segundo  capítulo,  denominado  “O  TEMPO  DA  CANA:  HISTÓRIAS,

IMAGENS E BIOGRAFIAS DE VELHOS COLONOS E FILHOS DE COLONOS”,

apresento uma descrição geral do campo da pesquisa, destacando os relatos, as memórias e as

imagens que se relacionam a esse tempo. Os relatos dos velhos colonos, nesse sentido, foram

valiosos,  porque,  de  um  lado,  me  possibilitaram  conhecer  a  história  de  constituição  e

funcionamento  do  Perímetro  como  espaço  forjado  desde  uma  intervenção  estatal,

materializada nas ações do DNOCS, a partir  dos colonos e seus filhos e,  por outro lado,

14 Não consegui ainda o quantitativo exato dessas comunidades, embora eu já tenha procurado a Secretaria de
Saúde. Eles estão no início da gestão e ainda estão organizando estes dados.
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compreender  as  trajetórias  de  sujeitos  quando  jovens,  o  que  me  ajudou  a  entender  as

continuidades e descontinuidades ao longo das gerações. 

No terceiro capítulo, “ENTRE A CANA E O COCO: o que houve de novo no

Perímetro?”, trago as reflexões sobre o impacto da estrada Costa Sol Poente para o cotidiano

das famílias de colonos e demais moradores. Faço uma descrição do processo de transição da

cana-de-açúcar (cana) para o cocos nucífera (coco), de acordo com a narrativa de colonos e

filhos  de  colonos.  Termino  o  capítulo  trazendo  as  histórias  dos  “trabalhadores  do  coco”,

jovens que fizeram a opção (ou as poucas opções os levaram para esse trabalho) de atuarem

na comercialização do coco, que é o principal produto da região.

Os capítulos quarto quinto e sexto fazem parte  da segunda parte desta  tese.  Neles

procuro descrever quem são e como vivem os jovens do Perímetro Curu-Paraipaba. Ao longo

desses capítulos trago as suas vivências e percepções em torno da agricultura,  da vida no

Perímetro e dos lugares de lazer, trabalho e deslocamentos dos jovens. Analiso suas falas

sobre o que é ser jovem e destaco os seus projetos de vida, suas expectativas em relação ao

futuro profissional. Por fim, trago as trajetórias de alguns jovens com o propósito de perceber

como estes  se movimentam, se mobilizam em busca de seus sonhos e aspirações  em um

contexto de matriz tradicional que, em tese, seria um espaço de reprodução da agricultura

familiar.
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2. ALINHAVANDO ATALHOS E CAMINHOS: um jeito de pensar e pesquisar os jovens

do Perímetro

[…]  a  metodologia  é  assunto  de  todos  os
cientistas sociais, em vez de ser uma área especial
de conhecimento esotérico dominada somente por
poucos especialistas  (BECKER, 1997, p. 9).

Começo a falar sobre a metodologia, partindo da colocação feita por Becker. Trata-se

de uma afirmativa que me mobiliza a pensar a metodologia por diversos aspectos.  Como

docente,  orientadora  de  pesquisas  e  coordenadora  de  curso  de  graduação,  pude  observar

alguns  sentimentos  relacionados  a  essa  disciplina:  por  vezes,  raiva  e  repulsa  em ter  que

aprender  as diversas regras da Associação Brasileira de Normas e  Técnicas (ABNT) para

escrever um texto considerado acadêmico e, por outra, um sentimento de impotência, tanto na

hora de descrever o percurso metodológico de um projeto de pesquisa em construção, como

após realizar a pesquisa de campo. Neste último caso, o receio era de não saber escrever sobre

o caminho trilhado para a construção do objeto de estudo.

Desse modo, percebo a metodologia, equivocadamente, tratada como algo à parte das

pesquisas e da realização de trabalhos acadêmicos diversos. Como docente, passei a requerer

de  meus  alunos,  em  seus  trabalhos,  um  item  específico  sobre  a  metodologia.  A minha

estratégia era tentar fazer com que eles pensassem sobre o como fazer (antes) e o como foi

feito (depois) o referido trabalho. A minha esperança, também, era com isso envolver todos os

participantes  das  equipes  na  realização  da  tarefa,  algo  desafiador,  pois,  geralmente,  nos

trabalhos  em  equipe,  apenas  alguns  se  envolvem  na  sua  execução.  Outro  objetivo  era,

digamos, “popularizar” a metodologia, trazê-la para o convívio de todos os pesquisadores.

Afinal, só poderá dizer o caminho trilhado quem, de fato, o trilhou. Lógico que este seria um

passo inicial para se avançar quanto ao próprio conceito de metodologia e a sua relevância na

concretização das pesquisas sociais.

Mas  voltando  às  provocações  de  Becker,  outro  ponto  instigante  em sua  discussão

sobre metodologia é quando este questiona a divisão entre teóricos e pesquisadores. O autor

reafirma a sua preferência por “um modelo artesanal de pesquisa, no qual cada trabalhador

produz as teorias e métodos necessários para o trabalho que está sendo feito” (idem, p. 12). É

claro que o autor não está descartando os conhecimentos desenvolvidos pelos teóricos ditos

clássicos, mas ele nos lança um desafio, que é não usar esses conhecimentos previamente

elaborados e também datados como uma espécie de “camisa de força”. Ou seja,
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[…] eles não precisam interpretar o que interpretam somente em termos do que lhes
foi  deixado por  outros.  Eles  não precisam ficar  sentados tentando decidir,  como
fazem  muitos  estudantes,  se  devem  “usar”  Marx  ou  Weber  na  análise  de  seus
resultados.  Qualquer sociólogo é  tão livre e  tão competente  para  inventar  novas
ideias  e  teorias  quanto  foram  Marx,  Weber  e  Durkhein.  Além  disso,  […]  os
sociólogos deveriam se sentir livres para inventar os métodos capazes de resolver os
problemas  das  pesquisas  que  estão  fazendo.  […]  Assim,  o  sociólogo  ativo  não
somente pode como deve improvisar  as soluções que funcionam onde ele está e
resolve os problemas que ele quer resolver (BECKER, 1997, p. 12) 

Diante da fala desse conceituado pesquisador,  me sinto um tanto aliviada também,

confesso. Ter o direito de pensar por mim mesma, de avançar, também é desafiador. Desse

modo, dei prioridade ao campo, procurei dialogar teoricamente e metodologicamente a partir

das vozes do campo. Não foi fácil, pois a minha “herança intelectual” vem do Serviço Social,

uma profissão que aceita dialogar com outras bases teóricas, mas que faz eticamente a defesa

da  teoria  social  crítica  marxiana  como  forma  mais  completa  (digamos)  de  explicar  os

fenômenos sociais ou as diversas expressões da questão social15. Não quero dizer com isso

que estou rompendo com as minhas bases, mas sim que me senti livre para dialogar com

autores diversos a partir do que o campo me trouxe como descoberta e potência. 

Partindo desta perspectiva, neste capítulo trago uma discussão mais amiúde sobre o

objeto estudado, apresentando uma caracterização geral da área que compreende o Perímetro

Curu-Paraipaba, além de uma discussão conceitual sobre jovens, juventudes e os jovens do

referido espaço. Trago, portanto, os principais aspectos teóricos e metodológicos norteadores

da pesquisa, procurando, também, descrever o percurso do campo propriamente dito.

2.1.  Tecendo considerações  sobre jovens,  juventudes e  os  jovens do Perímetro Curu-
Paraipaba

Quando iniciei a pesquisa me inquietavam algumas questões: quem são os jovens do

Perímetro Curu-Paraipaba? Com quais jovens pretendo dialogar? Como farei para chegar até

esse público? Que estratégias terei que traçar? Essa inquietude me levou a refletir que pensar

sobre  os  jovens  do  Perímetro  é  considerar  a  diversidade  das  pessoas  que  compõem esse

espaço  rural.  A noção  de  espaço  rural  foi  amplamente  discutida  por  estudiosos  como

Wanderley (2009, p. 29), que o classifica como o 

15A questão social em suas diversas expressões (pobreza, fome, educação precária, desemprego, etc), é o objeto
de intervenção do assistente social. Questão social, para Santos (2012, p. 17) deve ser entendida enquanto “ [...]
expressão das desigualdades sociais oriundas do modo de produção capitalista [...]”. Para Iamamoto e Carvalho
(2000, p. 77), “a questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe
operária e seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do
empresariado e do Estado”.
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[...]  singular  espaço  de  vida,  socialmente  construído  pelos  seus  habitantes,  em
função das relações fundadas nos laços de parentesco e de vizinhança, e isto, tanto
ao nível da vida cotidiana, quando dos ritmos dos acontecimentos que determinam
os ciclos da vida familiar, tais como, nascimentos, casamentos e mortes e, ainda, no
que se refere ao calendário das manifestações de ordem cultural e religiosa. 

No  caso  do  Perímetro  aqui  estudado  também  é  necessário  observar  que  a  sua

proximidade com o urbano afeta as sociabilidades produzidas nesse mesmo espaço. Ou como

sustenta Carneiro (2008, p. 35), “[...] esse conjunto de reflexões nos leva a pensar a ruralidade

como um processo dinâmico em constante  reestruturação dos  elementos  da  cultura  local,

mediante  a  incorporação  de  novos  valores,  hábitos  e  técnicas”.  Desse  modo, é  oportuno

considerar que os jovens aqui estudados são pessoas que moram no espaço rural, mas que

transitam virtualmente16 pelo mundo e pela cidade.

Em  termos  gerais,  podemos  afirmar  que  os  jovens  do  Perímetro  podem  ser

classificados em quatro tipos: os jovens descendentes de colonos (agricultores originalmente

assentados pelo DNOCS), os jovens descendentes de irrigantes17  (pessoas que adquiriram o

lote  posteriormente),  os  jovens  descendentes  de  funcionários  do  DNOCS  e  os  jovens

descendentes de pessoas que ocuparam “irregularmente”18 o entorno das áreas irrigadas, as

chamadas “áreas mortas”. Estas últimas são assim chamadas porque são áreas não irrigadas e

se diferenciam dos lotes e quintais.

Classificar os jovens do Perímetro nestes termos parece uma forma arbitrária, como se

pudéssemos encaixá-los em perfis ou identidades previamente definidas. Isto seria inviável,

principalmente porque um mesmo jovem pode acumular duas descendências: por exemplo,

ser neto de colono e de pessoas de outras localidades. Assim, a tipificação proposta é muito

mais um aspecto metodológico importante para a delimitação do objeto e  dos sujeitos da

pesquisa. Ou melhor, tem a ver diretamente com as escolhas da pesquisadora. 

Desse modo, os principais sujeitos deste estudo são os jovens (que são denominados

jovens ou se autodenominam jovens), filhos, filhas, netas ou netos de colonos. A discussão

sobre este recorte exige um esforço em compreender as juventudes como categoria ampla e

complexa, situada em determinados contextos sociais e culturais. Levi e Schmitt (1995, p. 8)

16Através da internet e, sobretudo, navegando pelas redes sociais, os jovens dialogam com o mundo, conhecem
pessoas e tecem relações. Todos os jovens com quem dialoguei durante a pesquisa possuíam um telefone celular
conectado à internet. Todos possuíam perfil no facebook e/ou whatsapp.
17 Esses irrigantes não necessariamente são agricultores. A maioria é formada por pessoas que “compraram” os
lotes a título de investimento, ou seja, para produzir coco, que é a principal cultura explorada na área. Portanto,
aqui é chamado de irrigante aquele que é o responsável pela gestão do lote. 
18 Falo irregularmente, porque o DNOCS, no início do Projeto, repassou informalmente algumas dessas áreas
mortas  para  os  colonos  ou  filhos  de  colonos  plantarem.  Estes,  por  sua  vez,  foram  “vendendo”  também
informalmente para outras pessoas que chegaram “de fora”. 
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apresentam “a juventude como uma construção social e cultural”. Nesse sentido, os autores

colocam “o limite” como uma de suas características. Eles acrescentam que ela 

se  situa  no interior  das  margens móveis  entre  a  dependência  infantil  e  a
autonomia da idade adulta, naquele período de pura mudança e inquietude
em que se realizam as promessas da adolescência, entre a imaturidade sexual
e a maturidade,  entre a formação e o pleno florescimento das faculdades
mentais, entre a falta e a aquisição de autoridade e poder. (idem) 

Aqui relembro uma das  minhas conversas com uma jovem de 15 anos,  que então

cursava o Ensino Médio. Ela relatou: “os jovens do Projeto não são diferentes dos jovens da

Paraipaba. É tudo igual. A roupa é a mesma. Mas às vezes tem preconceito com a gente do

Projeto19.  Eles  dizem ‘esse  pessoal  do  projeto  é  isso,  é  aquilo’.  Como  se  a  gente  fosse

diferente deles.” Nesta fala, embora colocada em tom ambíguo, já que ela diz que são iguais,

mas que percebe um certo preconceito, percebi uma distinção entre o jovem do Projeto e o da

“Paraipaba”, ou seja, ele é o jovem do Projeto e não pertence a “Paraipaba”; é de “Paraipaba”

quem mora “na rua20”, na sede do município. Quais as implicações de “ser do Projeto” para os

jovens pesquisados?

Portanto, na mesma perspectiva adotada por Carneiro (2007), pensar a juventude rural

no contexto de “novas mentalidades”21,  é considerar essa crescente mobilidade dos jovens

entre o campo e a cidade. Os jovens não limitam a sua existência ao espaço do Perímetro. Eles

transitam cotidianamente  em Paraipaba,  espaço urbano22,  sede  do  município,  seja  para  se

dirigirem  ao  trabalho,  para  o  laser,  resolverem  assuntos  junto  aos  serviços  públicos,  e,

principalmente, durante o período em que estão cursando o Ensino Médio. Certamente, essa

mobilidade e a proximidade com a cidade, viabilizada, sobretudo, a partir da construção da

Estrada CE-085 que corta o Perímetro e o liga às demais cidades, têm gerado novas redes de

convivência  e  outras  possibilidades  de  futuro  profissional  para  esses  jovens,  vinculado  à

agricultura ou não. A partir destas reflexões cabe indagar: quais os significados de “urbano” e

19 O Perímetro Curu-Paraipaba é identificado por “Projeto” no linguajar local.
20“Morar na rua” é sinônimo de morar na sede do município. A “rua” é aqui entendida enquanto espaço urbano,
cidade. Aqui em Paraipaba (e em muitos municípios do interior cearense) quando dizemos “nós vamos na rua
hoje” significa dizer que “vamos na sede da cidade”.
21Maria  José  Carneiro  (2007)  procurou  discutir  a  juventude  rural  no  contexto  de  novas  mentalidades,
especialmente afetadas pela constante mobilidade entre o urbano e o rural. 
22No Estado do Ceará, segundo dados do IBGE (2010), tem-se que 75,09% dos habitantes são caracterizadas
como população residente em áreas  urbanas.  Nessa discursividade oficial  do Estado,  o  rural  é  definido em
oposição ao urbano. Já que o urbano abrange as pessoas residentes nas sedes municipais, nas sedes distritais ou
nas chamadas áreas urbanas isoladas, o rural se torna aquilo que está à margem dessa definição. Assim, o rural,
além de  ser  categorizado  como oposto  ao  urbano,  também tende a  ser  compreendido  como um estado  de
liminaridade em relação ao urbano.
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“rural”  para  os  jovens,  netos  de  colonos?  Perceber  esses  significados  foi  relevante  para

entender a trajetória dos jovens na definição e busca pela realização dos seus projetos.

A vida cotidiana dos jovens do Perímetro é perpassada, portanto, pela mobilidade entre

o  rural  e  o  urbano.  gerando  outras  redes  de  socialização  e  outras  perspectivas  para  essa

juventude, potencializando a formulação de novos projetos juvenis, influenciando no modo

como estes enxergam a si mesmos bem como as pessoas com as quais se relacionam. Por isso,

analisar  os jovens do Perímetro não é  isolá-los como se estes pertencessem a um mundo

diverso, à parte, desconectado das realidades mais amplas. É pertinente apreender, conforme

destaca Wanderley (2007), a heterogeneidade que permeia a vida das pessoas que ocupam os

espaços rurais, mas também não deixar de perceber suas sutilezas, suas especificidades, ou

seja, “[…] se não cabe isolar, não cabe também diluí-los numa pretensa homogeneidade, que

desconhece as formas particulares de viver a juventude, quando se é jovem nas áreas rurais

brasileiras” (2007, p. 31).

Assim, cabe nesta pesquisa tentar entender como se apresenta no cotidiano dos jovens

do Perímetro (mais especificamente os jovens descendentes de colonos) a incorporação de

valores tidos como urbanos e/ou rurais. Ou se existe ainda alguma distinção entre o “jovem do

Perímetro” e o “jovem da Paraipaba”. 

É necessário informar que não abordo nesta  tese os jovens de Paraipaba e sim os

jovens descendentes de colonos. Ou seja, as possíveis distinções entre os jovens que moram

em Paraipaba e os jovens que moram no Perímetro são abordados a partir dos pontos de vistas

dos  sujeitos  da  pesquisa.  Essa  distinção apareceu nas  narrativas  dos  filhos  e/ou  netos  de

colonos, considerados adultos. Vale aqui ressaltar a fala de uma mulher de 35 anos, neta de

colono: 

Antes a gente era chamada de pitiuba23. Porque aqui a gente plantava um feijão que
era chamado de pitiuba. Aí quando a gente chegava em Paraipaba o pessoal dizia “lá
vem as pitiuba”. A gente ficava com raiva (risos). A gente andava com uma bolsinha
de crochê que eles diziam que era pra apanhar o feijão. Hoje eles já respeitam mais o
pessoal do Projeto. (Nirinha, agricultora) 

Entender  como  se  dá  hoje  a  relação  dos  jovens  do  Perímetro  com os  jovens  da

Paraipaba é uma questão que também pulsa neste estudo, relação que é vivenciada com maior

ênfase durante o período escolar24, a partir do primeiro ano do Ensino Médio, período em que

a sua mobilidade para a sede do município é diária. 

23 Pitiúba era um tipo de feijão plantado pelos colonos.
24 Procurarei falar sobre estas questões no desenvolver da tese, especificamente no capítulo em que trago os
relatos dos jovens entrevistados.
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Nesse contexto, cabe esclarecer, conforme assinalou Weisheimer (2009, p. 85), que a

construção  da  juventude  como categoria  sociológica  supõe  entender  que  ela  [...] “não se

constitui e nem se explica, simplesmente, por meio de princípios naturais ou determinações

biológicas”.  Nesse  debate,  Diógenes  contribui  no  aprofundamento  das  minhas  reflexões

quando aponta que compreender a juventude é situá-la em seus contextos de socialização,

suas práticas e movimentos, ou seja

Falar em juventude é movimentar-se em um campo ambíguo de conceituação.  A
juventude se constitui enquanto categoria social,  no que tange a definição de um
intervalo entre a infância e a vida adulta, apenas no final do século XIX, ganhando
contornos  mais  nítidos  no  início  do  século  XX.  A juventude  é  uma  invenção
moderna, sendo, desse modo, tecida em um terreno de constantes transformações
(DIÓGENES, 1998, p. 93).

Assim,  relaciono  o  enfoque  da  juventude  do  Perímetro  com  os  processos  de

socialização,  fomentados desde a  constituição  deste  referido espaço rural,  os  quais  foram

reproduzidos  pelas famílias  que compõem esse espaço rural  e que tiveram e têm as suas

repercussões na vida desses jovens. Colaboram ainda com esse debate as recomendações de

Castro, situando a necessidade de “de-substancializar esta categoria, procurando conhecê-la

em seus múltiplos significados” (2005, p. 6). 

Dessa forma, analisar os jovens no contexto do Perímetro Curu-Paraipaba é situá-los,

também, na mesma perspectiva trazida nos estudos de Castro, inserindo-os  [...] “no seio das

relações  sociais  marcadas  pela  hierarquia  e  autoridade,  que  envolvem  a  posição  de

pai/adulto/chefe de família e responsável pela terra em oposição a filho/jovem/solteiro” [...]

(2005, p. 35). Acrescento ainda neste debate as relações sociais moldadas por lutas e relações

de dominação tradicional, pautadas na autoridade, ou seja, no poder de dar ordens, suportado

pela  existência  de  uma fidelidade  tradicional.  Como disse Weber  (2004),  trata-se de  uma

dominação  estável,  devido  à  solidez  e  estabilidade  do  meio  social,  que  se  acha  sob  a

dependência direta e imediata do aprofundamento da tradição na consciência coletiva. Assim,

foi  importante  nesse  estudo  tentar  entender  até  que  ponto  esses  jovens  tecem  as  suas

trajetórias e projetos de forma independente. Ou ainda, até que ponto estes são influenciados

pela autoridade paterna, por exemplo, que tradicionalmente dominou (e domina?) as relações

de gênero e gerações no meio rural.

Bourdieu (1983, p. 2) afirma que “a ‘juventude’ é apenas uma palavra”, ou seja, as

separações entre as idades seriam arbitrárias, pois “somos sempre o jovem ou o velho de

alguém”. Sendo assim, juventude e velhice seriam construções sociais, frutos das lutas entre

os  jovens  e  velhos.  O  autor  apresenta  a  juventude  numa  perspectiva  relacional:  “as
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classificações por idade  […] acabam sempre por impor limites e produzir uma ordem onde

cada um deve se manter em seu lugar” (idem, p. 1). Por conseguinte, estudar a juventude do

Perímetro e sua relação com a agricultura familiar é também relacioná-la com os mais velhos,

os colonos/avós, os adultos, seus pais, familiares, vizinhos próximos e todo o contexto que

envolve a socialização dos mesmos. O Perímetro (e suas instâncias),  desse modo, foi um

espaço de socialização para os agricultores assentados pelo DNOCS e suas famílias, como

veremos  adiante,  transformando-os  em colonos  e  irrigantes.  Restou  saber,  no  decorrer  da

pesquisa, até que ponto esse modelo de socialização (assentado na formação de agricultores

familiares) persiste (ou não).

Claude  Dubar  (2005)  faz  uma  intensa  discussão  sobre  o  conceito  de  socialização

enquanto  construção  social  da  identidade  e  sua  relação  com  as  profissões.  Embora  este

conceito seja complexo e por vezes polêmico (no campo das ciências sociais), especialmente

se este for visualizado apenas como transmissão unilateral de regras e doutrinação de pessoas,

trata-se de uma discussão pertinente se considerarmos a construção desta problemática de

estudo.  Desse  modo,  a  socialização,  ultrapassada  a  perspectiva  funcionalista,  pode  ser

compreendida “como construção de um mundo vivido”. Portanto, “este mundo também pode

ser desconstruído e reconstruído ao logo da existência” (p. XVII).

Por outro lado, isto não quer dizer que a socialização não se relacione às relações de

poder.  Para  Abrantes  (2011,  p.  128),  “enquanto  resultado  das  sucessivas  interações  do

indivíduo no mundo social, a socialização ocorre sempre no contexto de relações de poder”.

Para o autor, fundamentado em Bourdieu, na defluência de contínuas vivências diárias  [...]

“resultantes  de  trajetórias  específicas  no  espaço  social,  os  indivíduos  vão  construindo  e

incorporando a estrutura social, bem como a posição e o papel de cada um nessa estrutura,

através de um sentido prático ajustado ao seu campo objetivo de possibilidades” (idem). Suas

escolhas  e  projetos  (os  quais  mobilizam  suas  ações),  desse  modo,  não  são  totalmente

autônomos. 

Dessa  forma,  entender  as  trajetórias  dos  jovens  em um contexto  tradicionalmente

forjado para a continuidade da agricultura familiar,  é  apreender a socialização como “um

processo  de  construção,  desconstrução  e  reconstrução  de  identidades  [especialmente

relacionadas às atividades profissionais] que cada um encontra durante sua vida e das quais

deve aprender a tornar-se ator” (DUBAR, 2005, p. XVII). 

Abrantes (2011) contribui nessas discussões ao sustentar a ideia de que a socialização

é  processada  ao  longo  da  existência  humana.  Desse  modo,  “todas  as  experiências  dos

indivíduos, ao longo da vida,  contribuem para o processo de socialização, ou seja, para a



30

construção de disposições internas que permitem (e orientam) a participação na vida social”

(p. 122). Os jovens, portanto, escolhem, definem ou buscam os seus sonhos/projetos ao longo

de sua existência. Suas trajetórias se movimentam na busca desses sonhos/desejos. Por outro

lado, o mesmo autor faz considerações pertinentes:

[…] (1) a experiência dos indivíduos é apenas uma fração do “todo social”; (2) essa
experiência depende da capacidade (e disposição) de interpretar e interpelar o social;
(3)  a  informação  resultante  das  experiências  não  pode  ser  armazenada  e
posteriormente  mobilizada,  na  sua  totalidade,  o  que  supõe  processos
(intersubjetivos) de seleção, generalização e analogia (ABRANTES, 2011, p. 122). 

É nestes termos que penso na socialização estabelecida entre os colonos, suas famílias

e, especialmente, os jovens, filhos ou netos de colonos, sujeitos desta pesquisa. Ao longo da

tese trarei  os  relatos dos colonos,  filhos,  personagens cujas memórias25 me possibilitaram

entender melhor o cotidiano dos colonos no início do Projeto, destacando os momentos em

que  eles  deixaram  de  ser  simples  agricultores  para  assumirem  a  identidade  de  colonos,

inundando  sua  rotina  de  regras  e  atribuições.  Percorri  com eles26 os  lugares  tidos  como

significativos, lugares habitados que descrevem a sua história no Perímetro, espaços trilhados

por eles e por seus familiares e amigos.

Desse modo, a socialização não deve ser vista como algo estanque e definitivo. Trata-

se de  […] “um processo permanente e nunca concluído, implicando esforços contínuos de

atualização” (ABRANTES, 2011, p. 125). Para o autor, estes movimentos, mobilizados por

“interações  carregadas  de  emoção e constitutivas  de  outros  significativos”  (idem),  podem

ocasionar processos de “(re)socialização (só em parte voluntários e racionais) e que não se

podem reduzir a desvios biográficos ou debilidades da socialização primária. Ao invés, essa

debilidade consubstancia-se na incapacidade de se envolver em tais processos” (idem).  Os

jovens estudados, ainda que sejam filhos e/ou netos de agricultores (socializados ou não por

meio do trabalho na agricultura familiar), não necessariamente serão agricultores. Poderão

tecer outros trajetos, seguir outros caminhos. 

25 Ecléa Bosi (1987, p. 9), no clássico “Lembranças de Velhos”, subsidia suas reflexões a partir das contribuições
de Bergson (1959) e destaca que a “memória permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo
tempo, interfere no processo atual das representações. […] A memória aparece como força subjetiva ao mesmo
tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora”. A autora, parafraseando Halbwards, salienta o
caráter  livre,  espontâneo,  quase  onírico  da  memória  […].  A memória  não  é  sonho,  é  trabalho”  (p.  17).
Ampliaremos essas discussões no item 3 da tese.
26 Para discorrer sobre as trajetórias dos colonos no Perímetro Curu-Paraipaba, especialmente acerca do tempo da
cana, utilizei como recurso metodológico as longas conversas com colonos e filhos que vivenciaram esse tempo,
mas também fiz uma espécie de passeio por esse espaço, a partir da indicação de um dos entrevistados. Ele
apresentou a mim alguns espaços de convivência que, na sua visão, marcaram a sua inserção como colono.
Trarei um capítulo dedicado a essas lembranças.
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Assim, embora o objetivo principal desta tese não seja possibilitar um “confronto” ou

uma análise comparativa entre as várias gerações que compõem o Perímetro (com ênfase nos

colonos,  filhos  e  netos),  no decorrer  dos  trabalhos  em campo,  percebi  que seria  inviável

compreender as trajetórias dos jovens sem minimamente dialogar  com os velhos colonos.

Entender os jovens hoje e, principalmente, como suas trajetórias de vida se movimentam no

Perímetro  e  fora  dele,  a  sua  relação  ou  não  relação  com a  agricultura  familiar,  é  olhar,

também, para as trajetórias de vida dos velhos colonos. 

Os estudos  de Eisenstadt  (1956,  p.  9)  apontam que “os  graus  etários  mais  idosos

geralmente  exercem  alguma  autoridade  sobre  os  mais  jovens;  podem  dirigir,  formal  ou

informalmente, suas atividades e ganhar o seu respeito”. Este autor, portanto, atribui grande

relevância aos aspectos etários, ou seja, nesta perspectiva geracional e um tanto positivista,

haveria características específicas e papéis previamente estabelecidos para cada um a partir de

sua inserção em determinado grupo etário. Para ele, as “relações entre diversos graus etários

são necessariamente simétricas do ponto de vista da autoridade, do respeito e da iniciativa”

(idem).  Nesse caso, os jovens estariam hierarquicamente abaixo dos velhos,  detentores da

experiência  e  razão.  Certamente  concordo  que  a  modernidade  transformou  esses  papéis.

Analisar  a  juventude  do  ponto  de  vista  etário  é  apenas  um  lado  da  moeda  e,

consequentemente, reducionista. Por outro lado, em campo pude observar que as pessoas que

moram  no  Perímetro  (considerado  um  espaço  rural,  embora  diversificado  e  complexo),

carregam ainda um pouco dessa tradição de respeito à autoridade paterna. A esse respeito,

conforme Eisenstadt (1956, p. 10), “um pré-requisito básico para a manutenção bem sucedida

da continuidade social é  […] a ênfase acentuada do respeito às pessoas idosas”. Vi isso em

vários momentos durante as minhas conversas com os jovens, netos e netas de colonos e

observando alguns ambientes familiares.

Nessa  perspectiva,  autores  como Margulis  e  Urresti  (2008,  p.  1)  apontam que “la

juventud es más que una palabra”. Eles destacam toda a complexidade que envolve ou deve

envolver os estudos sobre as juventudes, ou seja, trata-se de um signo com bases geracionais

(históricas) e materiais, com condicionamentos que envolvem as relações de gênero, território

e classe. Trata-se, portanto, de

una condición que se articula social y culturalmente en función de la edad - como
crédito energético y moratoria vital, o como distancia frente a la muerte -, con la
generación  a  la  que  se  pertenece  -  en  tanto  que  memoria  social  incorporada,
experiencia de vida diferencial-, con la clase social de origen -como moratoria social
y período de retardo-,  con el género - según las urgencias temporales que pesan
sobre  el  varón  o  la  mujer-,  y  con  la  ubicación  en  la  familia  -  que es  el  marco
institucional en el que todas las otras variables se articulan-. Es en la familia, ámbito
donde todos estamos incluidos, donde se marca la coexistencia e interacción de las
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distintas generaciones, o sea que es en ella donde se define el lugar real e imaginario
de cada categoría de actores dentro del entorno del parentesco  (2008, p. 10). 

Desse modo, entender as trajetórias dos jovens do Perímetro Curu-Paraipaba significa

perceber,  inclusive,  a  implantação  desse  espaço  rural  enquanto  lócus  de  reprodução  de

“agricultores familiares”, ou seja, os colonos assentados eram agricultores, sendo que todo o

trabalho no âmbito da propriedade da família (o lote e o quintal) era desempenhado pelos

membros  das  famílias,  os  filhos,  as  esposas  e  os  próprios  colonos.  Esse  modelo  de

socialização  vem  se  modificando.  Em  se  tratando  de  socialização  profissional,  Dubar,

parafraseando Hughes, destaca:

é,  portanto,  esse processo muito geral  que  conecta permanentemente  situações  e
percursos, tarefas a realizar e perspectivas a seguir, relações com outros e consigo
(self), concebido como um processo em construção permanente. É por esse e nesse
“drama social do trabalho” que se estruturam mundos do trabalho e que se definem
os indivíduos por seu trabalho. (2012, p. 358)

Essas reflexões podem nos ajudar a compreender as escolhas profissionais dos jovens.

Veremos adiante que, em se tratando dos jovens que estão cursando ou terminando o Ensino

Médio,  eles  escolhem uma profissão (ainda que nem sempre concretizem este  desejo por

diversas situações concretas ao longo de suas trajetórias) que, do ponto de vista deles, tenham

um reconhecimento social ou que ofereça as condições econômicas favoráveis para atender as

suas expectativas de consumo e de vida.

2.2. Um ponto importante: o “lugar” da pesquisadora

A discussão sobre  os jovens do  Perímetro Curu-Paraipaba e suas trajetórias surgiu,

conforme ressaltado anteriormente, a partir de um longo tempo de permanência em campo,

tempo esse que por vezes é e foi um aliado, ou seja, trata-se de uma realidade que eu vivenciei

na condição de técnica e mestranda. Mas devo reconhecer que esta suposta vantagem pode

representar  uma  ameaça,  caso  eu  não  consiga  desenvolver  um  diálogo  com  meus

interlocutores no sentido de compreender as suas falas, suas trajetórias, procurando analisar

quem são esses atores, os quais tiveram o seu canto de morada estabelecido a partir de uma

intervenção  estatal.  Bourdieu  afirma  que  é  necessário  estar  vigilante  para  “não  cair  na

armadilha  do  objeto  pré  construído”  (1989,  p.  30).  Portanto,  “se  é  verdade que  o  real  é

relacional, pode acontecer que eu nada saiba de uma instituição acerca da qual eu julgo saber

tudo, porque ela nada é fora das suas relações com o todo” (BOURDIEU, 1989, p. 31).  O

caminhar metodológico aqui apresentado se pauta nessa tentativa. 



33

Embora,  assim  como  Velho  (2013,  p.  26),  eu  não  pretenda  “desfiar  recordações

sentimentais” sobre a minha vida no Perímetro, não posso desconsiderar a minha aproximação

com o lugar e os colonos. Eu não sou “de lá”, não nasci lá, não sou de família de agricultores,

mas também não sou totalmente “de fora”, porque as vivências no Perímetro fazem parte da

minha trajetória  de vida.  Tomar a  decisão de trabalhar  no Perímetro mudou os rumos da

minha  vida,  pois,  além de  ter  atuado  como  técnica  em organização  de  produtores  (uma

atividade totalmente nova para mim), também construí laços de afetividade e parentesco. Em

2004 me casei27 com um rapaz descendente de agricultores. Ele não nasceu no Perímetro, mas

acompanha o cotidiano dessas pessoas desde os anos 1980. Em 1985, com 7 anos de idade, foi

morar com uma família28 de colonos,  permanecendo com eles durante um ano. Ainda era

adolescente quando se mudou29 com os pais e os irmãos. Três dos seus oito irmãos se casaram

com filhas e filho de colonos. A convivência com essa família30, que também hoje é minha

família, me possibilita uma aproximação ao meu campo de estudo. A participação nos vários

eventos  familiares  (passeios,  festas,  reuniões,  almoços  e  cafés)  passou  a  fazer  parte  das

minhas anotações de campo desde o ano de 201531. 

Vale frisar que “pertencer a uma família” e tê-la como um elemento na configuração

do meu campo de estudo não faz, necessariamente, desta pesquisa um estudo sobre a minha

família. A meu ver, a objetividade não se vê traída, haja vista que a vivência de tal família é

tomada  como material  de  análise  revelador  de  um contexto,  de  uma estrutura  social  em

transformação. 

Assim,  considero  que  ser  casada  com  uma  pessoa  do  lugar  (porque  cresceu  na

localidade, fez amigos, frequentou a mesma escola, conviveu e convive com eles), por um

27 Não sei até que ponto isto é relevante, mas gostaria de informar que me casei pela segunda vez com um filho
de agricultor. Seu pai não é colono, mas possuiu lote e produz atualmente em um quintal e numa área morta,
situados no Perímetro.
28 Ele conta que foi morar com o seu padrinho “para desafogar o pai”, ou seja, eles estavam em dificuldades
financeiras,  eram muitos filhos, por isso ficar “um tempo” com um familiar era uma forma de amenizar “a
precisão” da família. Chegando lá ele ficou uma semana com o padrinho e logo foi morar com o colono (Seu
Antônio), que estava precisando de uma pessoa para “ajudar” com o gado.
29 O compadre do pai de Cauby, seu padrinho, era comerciante em Paraipaba e resolveu comprar um lote como
forma de ajudar à família. Era uma parceria que funcionava da seguinte forma: Seu Neto Barreto (o compadre)
entrava com os recursos financeiros para a compra de adubos e sementes, enquanto a família de Cauby entrava
com a mão de obra. O lucro era dividido “meio a meio”, ou seja, 50% para cada lado.
30 Comerford (2003, p. 30), em seu livro “Como uma família” faz uma discussão sobre familiarização e laços de
parentesco. Ele diz sobre a curiosidade dos moradores em relação a sua presença em campo: “Você é parente de
quem? Você é parente dele? Você é o que dele? Ele é o que seu?” foram algumas das indagações ouvidas por ele.
Como se as pessoas que circulassem nesse lugar fossem moradores ou parentes de moradores do referido lugar.
Por outro lado, ele relata que há algumas categorias de pessoas que não são abordadas dessa forma. Por exemplo:
vendedores  e  técnicos de órgãos diversos,  pessoas  […] “que circulam marcados por índices  do seu caráter
'oficial' ou funcional, com finalidades definidas e permanência limitada: a princípio não deixam de ser de 'fora',
ainda que eventualmente possam ir criando uma intimidade com os círculos sociais do lugar”. Eu me sinto nessa
fronteira: de um lado sou parente, mas ainda carrego as marcas de “ser de fora”. 
31 Tomo esse ano como referência porque marcou o início do doutorado e da pesquisa de campo.
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lado propiciou a minha reinserção em campo. Digo reinserção porque desde 2011, quando

terminei  o  mestrado32,  comecei  a  lecionar  no curso de Serviço  Social  em uma faculdade

privada. Voltei para Fortaleza, voltei a “ser da cidade”, embora nunca tenha deixado de ser

totalmente. O que aconteceu é que deixei de viver o cotidiano do Perímetro, deixei de morar

lá, de trabalhar lá. Não perdi totalmente os vínculos porque sempre voltava, especialmente

para os eventos familiares. Assim, considero 2015 como um marco do retorno ao Perímetro,

agora  na  condição  de  pesquisadora,  doutoranda.  Essa  “condição”  de  pesquisadora  e,  ao

mesmo  tempo,  a  “doutora”,  a  “mulher  do  Cauby”,  demanda  o  que  Bourdieu  chama  de

vigilância  epistemológica,  propondo  o  necessário  rompimento  com  “a  ilusão  do  saber

imediato”. O autor acrescenta:

A vigilância  epistemológica  impõe-se,  particularmente,  no  caso  das  ciências  do
homem nas quais a separação entre a opinião comum e o discurso científico é mais
imprecisa do que alhures [...] a familiaridade do universo social constitui, para o
sociólogo,  o  obstáculo  epistemológico  por  excelência  porque  ela  produz
continuamente  concepções  ou  sistematizações  fictícias  ao  mesmo  tempo  que  as
condições de sua credibilidade (2004, p. 23).

Por outro lado, não me interessa aqui fazer um debate sobre a objetividade na pesquisa

em ciências sociais ou engrossar as discussões sobre a neutralidade científica ou mesmo a

questão  da  imparcialidade.  Para  muitos  trata-se  de  uma  discussão  inócua.  O  professor

Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes (1978, p. 16) enfatizou: “Não existe ciência neutral

porque o homem, seu produtor, não é neutral e, na medida em que ele é um animal axiológico

mergulhado num mundo de valores sociais e históricos, tudo o que ele faz comporta valores

sociais e históricos [...]”.  Essa característica fundamental da ciência e, consequentemente, a

provisoriedade e relatividade do conhecimento por ela construído,  foi  objeto de discussão

durante as inúmeras aulas do professor Diatahy. 

Então assumo os riscos na medida em que resolvi observar o que em certo sentido me

é “familiar”. Antropólogos como Gilberto Velho já falaram sobre esse processo, destacando o

significado de “estranhar o familiar”.  Ele argumenta: “O processo de estranhar o familiar

torna-se  possível  quando  somos  capazes  de  confrontar  intelectualmente,  e  mesmo

emocionalmente, diferentes versões e interpretações existentes a respeito de fatos, situações”

(1981,  p.  132).  O autor  considera  que  é  preciso relativizar  o  que é  “exótico”  e  o  que é

“familiar”. Quero aqui salientar que, embora eu não me sinta totalmente uma “outsider33” no

32Fiz  o  mestrado  acadêmico  morando no Perímetro.  Nessa  época  –  2009 e  2010 – eu  ainda  trabalhava  na
Associação  dos  Irrigantes.  Desse  modo,  durante  as  disciplinas,  viajava  diariamente  para  Fortaleza,  pois  as
cadeiras  aconteciam no turno  da  tarde.  A pesquisa  de  campo foi  realizada,  portanto,  dentro  do  Perímetro,
vivenciando o cotidiano dos colonos.
33 Becker (2008, p. 15) utilizou o termo outsider para identificar a pessoa que burla uma determinada regra posta.
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Perímetro, também não me sinto inteiramente vinculada a esse lugar. Algumas situações ou

experiências  narradas pelos  entrevistados podem me ser  familiares porque os acompanhei

como  técnica  ou  observei  na  condição  de  “integrante  parcial  do  lugar34”  ou  como

pesquisadora,  mas  efetivamente  não  sou  agricultora  e  nem  me  origino  de  família  de

agricultores,  conforme já  explicitei.  Esse “meu lugar”  pode oferecer  as  condições  para  o

necessário “estranhamento” que possibilita descobertas. Por outro lado, para Maffesoli (1986,

p. 116), o sociólogo

Não  pode  compreender  este  mundo  se  não  experimentá-lo  em  si  mesmo como
microcosmo; ou, pelo menos, estar em correspondência com certos elementos deste
mundo que ele pretende analisar.  Pode-se,  aliás,  postular  que uma certa dose de
identificação é que permite a ‘tipificação’, ou a construção de tipologias. Em todo
caso  trata-se  de  uma perspectiva  que  muitos  pesquisadores  não  mais  rejeitam a
priori, de tal maneira é verdade que uma subjetividade afirmada é mais facilmente
controlada do que aquela que, mesmo não se confessando como tal, não está menos
presente – sob a forma de valores, preconceitos, de convicções – nos livros mais
objetivistas. 

Nesse sentido, a tese que se apresenta nesse texto envolve uma grande aproximação

familiar  entre  a  pesquisadora  e  os  sujeitos  pesquisados.  A minha aproximação com essas

pessoas me possibilitou acessar elementos de um cotidiano e de uma estrutura social, o que,

contudo,  não  a  transformou em um estudo  sobre  a  minha  família  (ou  parte  dela)  e  nem

tampouco empobreceu as análises elaboradas ao longo da pesquisa. Essa estreita aproximação

também  acabou  por  inviabilizar  o  anonimato  de  parte  dos  interlocutores  (preservei  o

anonimato dos participantes do encontro de jovens,  oficinas  de imagens e as meninas do

estágio), o que foi devidamente autorizado pelos mesmos, os quais, inclusive, se sentiram

envaidecidos por participarem da pesquisa35. 

Por  outro  lado,  ser  pesquisadora  e,  ao  mesmo  tempo,  ser  membro  parcial  da

comunidade e integrante da família de parte dos sujeitos estudados, também exigiu algumas

Essa pessoa tem um comportamento tido como desviante, é “alguém de quem não se espera viver de acordo com
as regras estipuladas pelo grupo”. De certo modo, os técnicos ou “doutores” quando estão inseridos em uma
comunidade (a trabalho), o seu comportamento pode ser considerado pelos nativos (neste caso específico, os
colonos) como desviante, tanto porque eles não fazem parte do lugar como este pode ter hábitos diferenciados.
Vou citar um exemplo: me ver em uma mesa de bar tomando cerveja com outros colegas de trabalho pode ser
considerado um comportamento  desviante,  principalmente  pelo  fato  de  eu  ser  mulher  e  os  outros  colegas,
homens. 
34 Aqui me refiro ao fato de ser casada com alguém considerado do lugar pelo tempo de inserção no mesmo. É
parcial porque não sou de lá. Embora haja o vínculo, por vezes sou considerada a “doutora”, desse modo sou
diferente deles ou estranha à realidade deles.
35 No dia 13 de julho de 2018, já de posse do texto corrigido pelo orientador, fui a campo para tirar algumas
dúvidas para a construção do texto final da tese. Em parceria com Nirinha, decidimos reunir as gerações que
participaram da pesquisa e apresentar um pouco sobre os seus resultados. Mostrei o texto, mostrei as fotos,
rimos, tomamos café com tapioca e tiramos fotos.  Eu particularmente fiquei  muito feliz  por vivenciar  esse
momento  de  interação.  Alguns  dos  participantes  demonstraram  interesse  em  participar  da  defesa  da  tese,
sobretudo Nirinha e Joabe. 
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habilidades: uma que merece destaque é saber discernir sobre o que deve ser dito ou ocultado

em relação a fala dos entrevistados36. Houve momentos em que os mesmos, em razão de sua

aproximação  comigo,  revelou  fatos  íntimo  de  sua  vida  no  Perímetro.  Esses  fatos  foram

ocultados porque não eram relevantes para a elucidação da temática da pesquisa, ocasionando

uma exposição desnecessária do entrevistado. Aconteceu, também, deles narrarem situações

que eu conhecia com outras versões, contadas por outras pessoas que não necessariamente

fizeram parte dessa pesquisa. Nesse caso, preservei a fala dita por eles, pois conforme deixei

claro, não me interessou na construção dessa tese, tecer juízos de valor e nem determinar o

que é verdadeiro ou falso nas narrativas apresentadas. Assim, nas conversas informais durante

os  vários  momentos  vivenciados  entre  os  (as)  interlocutores  (as),  adotei  como  estratégia

metodológica  observar,  extrair  e  anotar  o  que  de  alguma  forma  fosse  relevante  para  a

compreensão da temática da tese. 

A subjetividade  do  pesquisador  e  sua  aproximação  com  os  sujeitos  pesquisados,

portanto, não é necessariamente um “pecado” intelectual. No meu caso, essa aproximação

também foi salutar, tanto para a delimitação do objeto, quanto para a inserção em campo e

interlocução com os sujeitos pesquisados. Fica em mim a fala de Velho (2013, p. 75):

A realidade (familiar ou exótica) sempre é filtrada por determinados pontos de vista
do observador. Mais uma vez não estou proclamando a falência do rigor científico
no estudo da  sociedade,  mas a  necessidade  de  percebê-lo  enquanto  objetividade
relativa, mais ou menos ideológica e sempre interpretativa.

Desse modo, os conhecimentos produzidos são parciais, datados e provisórios. Isto

pode conferir ao antropólogo (e a qualquer pesquisador em ciências sociais) um caráter “mais

modesto”  no  âmbito  da  “construção  do  nosso  conhecimento  em  geral”  (idem).  E  mais:

“permite-nos  observar  o  familiar  e  estudá-lo  sem  paranoias  sobre  a  impossibilidade  de

resultados  imparciais,  neutros”  (idem).  A seguir  trato  mais  especificamente  sobre  o  que

chamei neste item de “reinserção em campo”.

36 Sobre esse tipo de pesquisa, caracterizada pela familiaridade entre sujeito pesquisador e sujeitos pesquisados,
sugiro ver Duarte; Gomes (2008). “Três famílias: identidades e trajetórias transgeracionais nas classes”, aborda a
trajetória transgeracional em três redes familiares de classe popular na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de uma
obra  sensível,  feita  “de  dentro”,  at  home.  Diante  de  seu  caráter  experimental,  os  autores  apresentam uma
concepção da pesquisa fundamentada parcialmente num longo trabalho de campo, embora não seja o registro
denso de um caso. Os pesquisadores elaboraram um estudo etnográfico primando por descrições detalhadas,
além de uma análise densa das relações e processos sociais que envolvem as três famílias estudadas. Assim como
eu que tenho uma relação de familiaridade com parte de meus interlocutores, Duarte e Gomes pertencem a ramos
ascendentes de duas das redes familiares pesquisadas, além de manter uma relação de amizade com a terceira
família.  Essa  íntima  relação  entre  pesquisador  e  pesquisado  coloca  em  pauta  a  discussão  que,  apesar  da
constatação de que não há um observador totalmente distante e neutro, este sujeito deve ter ciência de que a
objetivação desses aspectos se fazem imprescindíveis.
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2.3. Os contornos metodológicos da pesquisa de campo

Em julho de 2015, ainda sem uma delimitação mais precisa do objeto, fui a campo.

Minha pretensão, além da expectativa de reinserção em campo (agora como doutoranda) era

de que, a partir da observação da realidade do Perímetro, eu iria delineando a problemática da

pesquisa, que ainda estava nebulosa em minha mente. A minha primeira questão foi saber se

ainda  existiam colonos no Perímetro  e,  consequentemente,  se  os  seus  descendentes  ainda

formavam parte da juventude do lugar. Para o levantamento desses dados parti do contato que

eu tinha com Nirinha37, neta de colono, que hoje é presidente da Associação das Mulheres

Agricultoras Familiares de Paraipaba38. No setor em que ela mora (Setor D2), dos cinquenta e

seis lotes que foram entregues aos colonos originalmente assentados pelo DNOCS, vinte e

oito permanecem sob a “gestão39” dos colonos ou de seus descendentes. Mas analisar essa

realidade não é tão simples. 

Nirinha foi me explicar o caso de sua família: seu avô (colono) “dividiu em vida” o

lote com seus dez filhos, sendo que dois deles “são netos que foram criados como filhos”,

afirmou a mesma. Sua avó (que hoje é viúva) é responsável pela divisão entre os sucessores

dos parcos lucros advindos da comercialização do coco: “A vó faz assim, quando o comprador

tira o coco todo do lote ela recebe o dinheiro e divide com nós. É assim [risos]” (Nirinha, 35

anos). Vale acrescentar que no quintal tem a casa da avó, que mora com dois netos (sendo um

de 25 anos que trabalha na comercialização do coco e outro de 23 anos que trabalha no Porto

do Pecém), um tio e um irmão de Nirinha,  os quais moram com suas famílias.  Sua mãe

“comprou um pedaço do quintal do vizinho, da casa 16, que fica do lado do nosso. No lote do

meu avô mora eu com meu esposo que é agricultor e tem mais três casas que moram um

irmão meu com a mulher dele e nas outras casas moram dois tios meus com suas famílias”.

Compreender  esses  arranjos  é  importante  para  apreender  o  “lugar”  dos  jovens  nesses

37 Nirinha é casada com o irmão do meu esposo. É uma das minhas interlocutoras-chave porque “nasceu e se
criou” no Perímetro, é agricultora, neta de colono e vivenciou o tempo da cana e o tempo do coco. Ela tem nesta
pesquisa a mesma importância que teve Doc para Foote Whyte em seu clássico “Sociedade de Esquina”. Ela
contribuiu para o meu acesso tanto aos velhos colonos como aos jovens, netos de colonos. Durante muitas idas a
campo ficamos em sua cozinha, tomando café com tapioca e conversando sobre a sua trajetória e a da sua família
no Perímetro. Muitas entrevistas aconteceram nesse espaço particular. Isso possibilitou um tom descontraído às
entrevistas,  tirando  as  possíveis  tensões  ocasionadas  pela  formalidade,  o  que  não  quer  dizer  que  eles,
principalmente os jovens,  ficassem totalmente à vontade diante de mim, mas a presença dela (ainda que de
longe) e o espaço familiar da cozinha, sem dúvidas, deram o tom de uma conversa amistosa, garantindo a fluidez
das narrativas. 
38 Em 2010,  quando eu ainda atuava no Perímetro assessorei  esse grupo de mulheres  a  se organizarem em
associação.  Atualmente  elas  comercializam seus  produtos  para  a  merenda  escolar  através  do  Programa  de
Aquisição de Alimentos - PAA, uma parceria entre as Prefeituras e o Governo Federal, através do Ministério da
Educação e Cultura, MEC.
39 Coloco gestão entre aspas porque muitos já estão velhos e fizeram a partilha simbólica do lote entre os filhos.
Falo sobre isso no próprio texto.
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contextos  familiares  e  situá-los  na  dinâmica  do  Perímetro,  além  de  experimentar  as

possibilidades de trilhas metodológicas.

Assim,  fiz  esse  mesmo  exercício  através  de  conversas  informais  com  algumas

lideranças  locais,  geralmente  netos,  filhos  ou  os  próprios  colonos.  Com  isso,  consegui

“mapear” todos os setores da primeira etapa B, C1, C2, D1, D2 e E. É importante frisar que

tive como referência  comparativa uma planilha elaborada pelo DNOCS em 2001 em que

constavam os dados sobre a ocupação do Perímetro, incluindo o nome do irrigante, a sua

categoria (se era “IC” - irrigante convencional – ou “ME”, que significa microempresário), o

tipo  de  contrato  com o  órgão  e  se  era  irrigante  de  origem (IO),  ou  seja,  originalmente

assentado pelo órgão. A partir desse mapeamento foi possível identificar que 306 lotes foram

vendidos, o que representa 60,5%. Desse total de colonos que venderam o lote, 81 ficaram no

Perímetro, morando no quintal. 121 colonos permanecem no Perímetro com o lote e o quintal

(23,9%), 79 colonos faleceram e o lote e o quintal ficaram sob a responsabilidade de algum

membro da família (15,6%). 

Uma análise rápida destes dados mostra que houve uma grande mudança no formato

original do Perímetro: os colonos, hoje, são minoria. Ou seja, o Perímetro conta com 202

colonos vivos, num universo de 506, o que representa menos de 40%. Apenas 121 continuam

“responsáveis” pela  gestão do lote  e quintal.  Coloco “responsáveis” entre  aspas porque a

maioria  já  está  envelhecida  e  são  aposentados.  Com isso,  a  propriedade,  na  prática,  foi

dividida entre os descendentes40. Há os casos daqueles que “vendem” o lote, mas permanecem

no quintal. O quintal, conforme já discorri, é onde está edificada a casa deles, por isso eles só

se desfazem do lote, que é o local em que se concentra a maior parte da área de produção. O

Perímetro é o lugar de morada do colono, portanto, embora ele tenha motivos para vender o

lote (pagar dívidas, dividir o dinheiro entre os filhos ou devido a problemas de doença ou

morte), muitos querem ficar com o quintal. Essa área mede cerca de 0,72 hectares, tamanho

suficiente para a sua habitação, a de um filho (ou mais) e o plantio de cerca de 100 coqueiros.

Ter um coqueiral produzindo significa ter uma renda mensal, ainda que pequena. 

Considerando esta contextualização e, conforme já relatei, os jovens do Perímetro não

são apenas  os  descendentes  dos  colonos,  existem os  jovens descendentes  de pessoas  que

adquiriram  o  lote  posteriormente,  aqueles  descendentes  de  pessoas  que  ocuparam  as

chamadas “áreas mortas” e os filhos/netos de funcionários do DNOCS. Contudo, conforme já

informei, esta tese priorizou os descendentes de colonos, procurando entender suas trajetórias

40Essas partilhas em vida são uma prática comum no Perímetro entre os colonos, conforme relato ao longo deste
texto.
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nesse espaço rural projetado para a continuidade do trabalho agrícola no lote. 

Durante a fase exploratória fui visitar as escolas de Ensino Médio de Paraipaba, que

são duas: uma escola técnica de ensino profissionalizante de turno integral e uma tradicional,

que recebe todos os alunos que terminam o nono ano. Nesta última tive contato com o diretor,

que já  me conhecia.  Conversamos bastante  sobre  o perfil  dos  jovens da escola,  sobre os

jovens do Perímetro.  Falei  da minha pesquisa  e  ele  me autorizou a  verificar  a  pasta  dos

alunos. Tomei como referência os alunos inscritos no primeiro ano do ensino médio, ou seja,

verifiquei  que  dos  400  (quatrocentos)  alunos  matriculados,  50  (cinquenta)  são  netos  de

colonos. Estes fazem parte dos sujeitos da pesquisa. Este levantamento foi realizado com a

participação de Nirinha: pelos nomes dos pais e a localidade em que eles moravam íamos

identificando cada um. Nessa época eu pensava em delimitar como sujeitos da pesquisa os

jovens netos de colonos que cursavam o Ensino Médio. No decorrer da minha inserção em

campo vi que essa delimitação poderia limitar os resultados deste estudo. 

Em outubro do mesmo ano voltei ao Perímetro e tentei entrar em contato com esses

jovens e mais uma vez as lideranças das localidades mediaram a minha chegada até eles.

Conversei com três meninas, netas de colonos, sendo uma de 15 anos, outra de 17 anos e

outra de 18 anos. Através das falas das mesmas percebi o seu distanciamento da agricultura,

do  lote,  ou  seja,  as  pretensões  em concluir  os  estudos  e  ter  acesso  ao  nível  superior  se

apresentaram  como  o  projeto  de  vida  das  respectivas:  “Nenhum  jovem  hoje  pensa  em

agricultura. Todos querem o futuro na capital. Uns querem ir para Fortaleza. Uns querem ser

médico, outros pensam em engenharia” (Manu, 15 anos). O relato de outra jovem também

segue a mesma direção: “Não me interesso pelo lote não. Sei lá, não tenho essa vontade que

meu vô tinha.  Eu não tenho vontade de ter  lote não.  Assim, quem sabe só se for pra eu

construir alguma coisa depois (Naty, 17 anos).

Essas  falas  revelam  uma  possível  descontinuidade  na  tradição  da  “agricultura

familiar”, vinculada à opção pelos estudos. Eles acreditam que através dos estudos podem ter

um futuro melhor, conseguir um bom emprego para ajudar a família. O lote aparece como

algo  pertencente  ao  passado,  ao  tempo  dos  avós.  Mesmo  quando  a  jovem  aponta  a

possibilidade  de  adquirir  um  lote  não  significa  uma  possibilidade  de  vínculo  com  a

agricultura,  e  sim a  possibilidade  de  construir  uma  casa  ou  um ponto  comercial,  pois  a

referida mora no Setor D2, ponto estratégico de inserção de imóveis comerciais. Assim, o

suposto distanciamento do lote pode se relacionar com as formas de socialização fomentadas

pelos pais, os quais valorizam os estudos em detrimento da agricultura, que é considerada

uma atividade desgastante, pouco valorizada e de baixos rendimentos. 
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Nesse  contexto,  convém introduzir  uma breve  discussão  sobre  o  que  entendo  por

agricultura familiar. Para Abramovay,  

A agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a maior parte do
trabalho vêm de indivíduos que mantém entre si laços de sangue ou casamento. Que
esta  definição  não  seja  unânime  e  muitas  vezes  tão  pouco  operacional  é
perfeitamente  compreensível,  já  que  os  diferentes  setores  sociais  e  suas
representações  constroem  categorias  científicas  que  servirão  a  certas  finalidades
práticas: a definição de agricultura familiar, para fins de atribuição de crédito, pode
não ser exatamente a mesma daquela estabelecida com finalidades de quantificação
estatística em um estudo acadêmico. O importante é que estes três atributos básicos
(gestão, propriedade e trabalho familiares) estão presentes em todas elas (1997, p. 3)

Merece  destaque,  nesse  contexto,  que  quando falo  em “agricultura  familiar”  estou

privilegiando a centralidade da família enquanto “espaço de produção e de reprodução de

valores cujos significados ultrapassam a lógica do parentesco e a racionalidade econômica”. A

família, portanto, para além das “relações de aliança e de consanguinidade” representa “um

valor que integra seus membros e dá sentido a suas relações sociais” (CARNEIRO, 1998, p.

9).  O  entendimento  de  Margulis  e  Urresti  complementam  esta  discussão  à  medida  que

compreendem a família  “en sentido amplio,  como grupo parental,  es quizás la  institución

principal en la que se define y representa la condición de joven, el escenario en el que se

articulan todas las variables que la definen”. (2008, p. 10)

Por outro lado, não é possível desconsiderar que a “agricultura familiar”, para alguns

estudiosos, pode ser vista como um conceito criado pelas políticas públicas para definição de

determinado público-alvo que acessaria a programas governamentais. Por exemplo, para ter

acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)41, de acordo

com a Lei 11.326, de julho de 2006, é necessário atender aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II -
utilize  predominantemente  mão  de  obra  da  própria  família  nas  atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar
predominantemente  originada  de  atividades  econômicas  vinculadas  ao  próprio
estabelecimento  ou  empreendimento;  IV  -  dirija  seu  estabelecimento  ou
empreendimento com sua família. 

O primeiro passo para ter acesso a créditos subsidiados é ter a Declaração de Aptidão

ao  Pronaf  (DAP),  documento  expedido  pela  Empresa  de  Assistência  Técnica  do  Ceará

(EMATERCE)  ou  Sindicato  de  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  Rurais.  Ou  seja,  ser

considerado, legalmente, agricultor familiar.

41 Para  mais  informações,  consultar:  http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/o-que-%C3%A9-agricultura-
familiar. Acesso em: 10.04.2017.  

http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/o-que-%C3%A9-agricultura-familiar
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/o-que-%C3%A9-agricultura-familiar
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Alguns  estudiosos  analisam  o  uso  deste  termo  em  contraposição  à  expressão  de

“camponês” como uma estratégia política de negar o poder de uma categoria social. Silva

(1978, p. 8) elenca uma série de critérios para definir uma produção do tipo camponesa: […]

“a) utilização de trabalho familiar  […]; b) a posse dos instrumentos de trabalho ou de parte

deles; c) existência de fatores excedentes (terra, força de trabalho, meios de trabalho) que

permitem uma produção de excedentes, destinados ao mercado […]”. O autor considera ainda

que “não é fundamental a propriedade, mas sim a posse da terra, que mediatiza a produção

como  mercadoria”.  Nesta  obra,  o  autor  faz  uma  diferença  entre  produção  camponesa  e

produção  capitalista,  em que  a  primeira  está  eminentemente  voltada  para  a  subsistência,

enquanto a segunda orienta-se pelo lucro. 

Considerando as características de cada conceito (produção camponesa e agricultura

familiar), é possível afirmar que ambos se assemelham e, embora o conceito de “agricultura

familiar”  seja  (ou não)  uma criação das  políticas  públicas,  os  colonos estudados,  quando

indagados sobre a sua profissão, se intitulam como agricultores, geralmente filhos e netos de

agricultores.  Maria Nazaré Baudel Wanderley (2003, p. 58) discorda, em parte, desta visão

reducionista do termo “agricultura familiar”. Para a autora, o agricultor familiar trata-se de um

ator social e que, embora esta denominação faça parte de uma “identidade atribuída”, essa foi

“incorporada pelos mesmos”. Além disso, o agricultor não é um sujeito “passivo”. Trata-se de

um  sujeito  que  “constrói  a  sua  própria  história  [a  partir]  de  sua  própria  experiência

(camponesa)”. Sobre esse debate, a autora acrescenta:

[…] proponho a hipótese de que os agricultores familiares no Brasil, em sua grande
maioria, têm uma história camponesa […]. Não correspondem, portanto, a nenhuma
invenção  moderna  produzida  exclusivamente  pela  ação  do  Estado.  Porém,  esses
mesmos agricultores devem adaptar-se às condições modernas da produção agrícola
e da vida social; sua lógica tradicional – que, precisamente, permite defini-los como
camponeses – é profundamente afetada por tal processo de integração econômico-
social (2004, p. 55).

Essa discussão é pertinente para entender como os colonos, agricultores de profissão,

foram tecendo as suas trajetórias dentro do espaço irrigado estudado, ou melhor, como eles

foram se adaptando às “condições modernas de produção”. Eles já não poderiam produzir do

mesmo modo tradicional de antes. Era uma produção que garantia a subsistência da família,

mas que também respondia a uma demanda do mercado. Também concordo com a autora

quando ela afirma que os agricultores “têm uma história camponesa”, ou melhor, os colonos e

seus  antepassados  têm uma origem camponesa.  Conheceremos  um pouco  desta  trajetória

camponesa no segundo capítulo.
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Por outro lado, ser camponês ou se intitular enquanto tal pode estar ligado a “uma

identidade  política  e  ideológica  de  sujeitos  que  através  dos  anos  resistiram e  resistem à

dominação”  (LIMA;  FIGUEIREDO,  2006,  p.  59).  Sobre  isso,  lembro  especialmente  do

Seminário “Campo e Cidade: realidades, relações e contradições”42, do qual participei como

palestrante. Na oportunidade, dividi a mesa de abertura (intitulada Cidade e campo: relações e

contradições)  com um representante  do  Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem Terra

(MST). Depois que eu fiz uma exposição sobre alguns aspectos que envolviam as discussões

desta tese, o referido palestrante fez uma retrospectiva sobre a atuação do MST, dando ênfase

a conceitos, tais como: luta pela terra, campesinato e agricultura camponesa. O mesmo se

referiu ao conceito de agricultura familiar na perspectiva anteriormente enfatizada, ou seja,

como algo criado pela intervenção estatal. 

Após a sua exposição, uma funcionária da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do

Estado se  pronunciou:  “então  deveremos  utilizar  de  agora  em diante  o  termo agricultura

camponesa, pois este é o público principal da secretaria”. O representante do MST respondeu

que o Estado poderia escolher qualquer um dos conceitos. Ser camponês, para ele, era uma

questão de identidade e pertencimento, refletindo a orientação política e ideológica de um

movimento,  autônomo em relação  ao  Estado  e  outros  movimentos.  O MST,  portanto,  se

identifica com os ideais da Via Campesina, movimento fundado em 1992 e que agrega, no

Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST; Movimento dos Pequenos

Agricultores - MPA; Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB; Comissão Pastoral da

Terra - CPT e Associação Nacional das Mulheres Trabalhadoras Rurais – ANMTR. Esses

movimentos  têm  em  comum  a  luta  pela  terra,  além  da  construção  de  um  modelo  de

desenvolvimento da agricultura com foco na preservação do meio ambiente. E mais que isso,

segundo  Ribeiro  e  Filho,  a  Via  Campesina,  “[…]  tem  em  sua  criação  as  marcas  da

exasperação  da  questão  agrária  e  também da  necessidade  da  articulação  de  diferentes  e

diversos movimentos camponeses e indígenas na luta contra o capital” (2012, p. 4). 

Nesse contexto, o conceito de campesinato está vinculado a uma ideia de “[…] classe

social e não apenas como um setor da economia, uma forma de organização da produção ou

um modo de vida” (MARQUES, 2008, p. 58). Trata-se de um modo de vida e de luta que se

contrapõe à lógica capitalista. Para a autora, “enquanto o campo brasileiro tiver a marca da

extrema desigualdade social e a figura do latifúndio se mantiver no centro do poder político e
42Foi um evento organizado pelo Programa de Educação Tutorial (PET) de Serviço Social,  da Universidade
Estadual do Cerá (UECE), ocorrido no dia 30 de outubro de 2017, o qual contou com o apoio do Programa São
José, ação desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado – SDA. O objetivo do evento foi,
segundo  a  organização:  “fomentar  reflexões  críticas  sobre  a  realidade  do  campo  e  da  cidade  no  Brasil  e,
particularmente, no Estado do Ceará, através do debate plural que envolve esses espaços sociais na atualidade”.
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econômico […], o campesinato permanece como conceito-chave […]” (idem, p. 58). É nessa

perspectiva que esses movimentos e os intelectuais simpáticos a sua ideologia defendem “[…]

a atualidade deste conceito, cuja densidade histórica nos remete a um passado de lutas no

campo e ao futuro como possibilidade” (idem, p. 59).

Por outro lado, independentemente do debate (a meu ver pertinente e complexo), os

colonos, em suas narrativas, não fazem o uso do termo “campesinato” ou “camponês” para se

autoidentificarem.  Eles  ora  se  intitulam como colonos,  ora  como agricultores.  Os termos

“agricultura” e “agricultor”, portanto, são aqui tomados como categorias nativas. Por outro

lado, para o DNOCS, são identificados como colonos ou pequenos produtores, os “irrigantes”

assentados nos “[…] Projetos de assentamento e de produção agrícola de tamanho familiar”,

especialmente na década de 1970, durante os governos militares (BURSZTYN, 2008, p. 80).

Nos  Perímetros  considerados  novos  (ou  criados  sob  a  perspectiva  de  fortalecimento  do

agronegócio),  não há a “figura” do colono, ou melhor,  há pequenos produtores e grandes

produtores, classificados de acordo com o tamanho da área explorada e orientados pela lógica

empresarial.

Assim,  uso o termo “agricultura familiar” nessa pesquisa  porque entendo  que este

conceito  abrange  uma  dinâmica  peculiar,  que  envolve  tanto  a  gestão  da  propriedade

compartilhada pela família, como a atividade produtiva agropecuária como principal fonte de

receita.  Esta  nomenclatura  é  essencial  para  a  compreensão da  rede  de  significações  que

envolvem  o  jovem  no  contexto  do  Perímetro  estudado,  local  que  foi  povoado

administrativamente43 pelos designados colonos.  Aqui, mais uma vez, recorro a uma fala de

Wanderley (2003, p.  58),  a qual ajuda a entender  as trajetórias dos colonos no Perímetro

Curu-Paraipaba:

[…]  o agricultor familiar não é um personagem passivo sem resistência diante de
forças avassaladoras vindas de fora e de cima do seu universo. Pelo contrário, ele
constrói sua própria história nesse emaranhado campo de forças que vem a ser a
agricultura e o meio rural inseridos em uma sociedade moderna. E o faz recorrendo
à sua própria experiência (camponesa) e procurando adaptar-se, como já foi dito, às
novas “provocações” e desafios do desenvolvimento rural.

43 Digo administrativamente, porque os agricultores foram selecionados e colonizados pelo DNOCS. Assinaram
um contrato experimental e depois um contrato de promessa de compra e venda. Portanto, assumiram obrigações
e passaram a ter direitos legalmente delimitados. “[…] coube ao Departamento instalar, em cada pequeno lote, o
colono e sua família, encarados como uma ‘empresa familiar', prover o conjunto das estruturas habitacionais e de
serviços públicos, além de montar uma estrutura administrativa no local e exercer o papel de uma espécie de
holding, as gerências de perímetros, para gerir o empreendimento, uma vez que as cooperativas de irrigantes
criadas  para  congregar  os  colonos  eram  extremamente  frágeis  e  apenas  cumpriam  as  determinações  dos
prepostos  do  DNOCS”.  Para  maiores  informações,  acesse:
http://www.dnocs.gov.br/php/comunicacao/registros.php?f_registro=2&. 

http://www.dnocs.gov.br/php/comunicacao/registros.php?f_registro=2&
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É válido ressaltar que estudar a juventude que mora no mundo rural44 não é entender

que este  mundo se resume à agricultura ou à  agricultura  familiar.  Trata-se de jovens em

trânsito constante, movimentando-se entre o rural e o urbano, o real e o virtual45. Conforme

relatei  anteriormente,  para  além  da  agricultura,  outras  atividades  foram  incorporadas  à

dinâmica produtiva do Perímetro.  Alguns produtores,  colonos e/ou filhos,  vislumbrando o

potencial turístico da área, construíram pontos de comércio às margens da rodovia CE-085.

Esses pontos vendem desde “comidas regionais” (bolos, tapiocas, cuscuz, doces, panelada,

vatapá, baião, carneiro etc), até queijos, frutas em geral e artesanatos variados. 

As chamadas “pessoas de fora” também ocuparam esse espaço com a instalação de

mercantil, churrascarias, bares, lanchonetes, cafés, farmácia, revenda de defensivos agrícolas,

borracharia, lava jatos, posto de gasolina, laticínio de pequeno porte, agroindústria de água de

coco, dentre outros. Percebi, assim, que as atividades econômicas dos moradores do Perímetro

ganharam configurações para além da agricultura, vinculando-se com o comércio de produtos

locais e o desenvolvimento de serviços ligados a alimentação, saúde e transporte.
Durante a minha inserção em campo também foi muito recorrente o ponto de vista de

que  os  jovens  não  se  interessariam  pela  agricultura  porque  há  uma  “proibição  legal”

relacionada ao trabalho infantil. Ou melhor, observei nos relatos de colonos, filhos de colonos

e lideranças em geral, uma visão crítica quanto à legislação que proíbe o trabalho infantil, a

qual prejudicaria a socialização dos filhos na agricultura por meio do trabalho. Nesse sentido,

convém  analisar  meu  diálogo  com uma  dessas  lideranças,  que  é  educadora  e  mora  no

Perímetro desde a década de 1980. Esse diálogo ocorreu em julho de 2015: 

Eu: B., me fala mais dos jovens do teu tempo…

B: No meu tempo era bom demais. Até ir aí no depósito pegar leite era uma diversão
pra gente. Eles vinham trabalhar, eles vinham buscar os tambores de leite e eu ia pra
lá também pra ajudar. Nossa diversão era fazer isso mesmo, fazer uma fogueira no
terreiro, correr.

Eu: E você disse assim, que o jovem hoje não é mais o filho do colono, é o neto. E
qual a diferença que você vê do filho pro neto?

B:  É essa  diferença,  o  filho estudava,  ainda acompanhava o pai  pro  lote.  Até  o
estudo era  pago aqui,  ninguém tinha  segundo  grau  se  não  fosse  pago,  todas  as
pessoas que estudaram na minha época daqui do projeto, eles pagaram pra estudar.
Hoje as famílias  têm medo, elas temem forçar. Eu faço o Projeto Peteca, que é do
Ministério Público do Trabalho e foi trazido pra dentro das escolas e o slogan dele
vem dizendo pro aluno que ele não pode trabalhar, nem um afazer doméstico. Aí os

44 Existe uma rica bibliografia sobre juventude rural, especialmente relacionado às políticas públicas, educação,
êxodo rural e sucessão hereditária na agricultura familiar. Essas pesquisas, geralmente, foram desenvolvidas em
assentamentos rurais (palco da atuação estatal para a promoção da reforma agrária). Sugiro ver os estudos de
Abramovay (1998; 2003); Brumer (2007); Castro (2013); Caramano e Abramovay (1998); Carneiro e Castro
(2207); Mendes (2010); Stropasolas (2007); Weisheimer (2005; 2009); Woortman (1995). 
45 Aqui me refiro ao acesso à internet, que é uma prática comum entre os jovens.
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jovens não criam o hábito, não vão criar […]. Taí as instituições, taí o mundo inteiro
contra a família, é muito estranho, totalmente contraditório ao que os nossos pais
nos ensinaram. O Projeto Peteca é o “ó”, a gente detesta. 

A liderança analisa que a geração anterior, que hoje são os filhos de colonos, aliava os

estudos com as tarefas de cuidar do lote, o que vem mudando em relação às novas gerações,

denotando um possível rompimento da tradição em que os filhos acompanhavam os pais em

sua lida. Ela destaca, de acordo com a sua visão, como a escola e os projetos governamentais

(a  exemplo  do Programa de  Educação contra  a  exploração do Trabalho da  Criança  e  do

Adolescente - Peteca) vem contribuindo nesse processo. A visão da educadora em relação ao

Programa também pode ser preocupante à medida em que demonstra certo desentendimento

sobre o teor do mesmo. Além disso, nos provoca algumas indagações: como a escola promove

uma ação governamental que não acredita em seus pressupostos? Essas ações governamentais

são pensadas sem dialogar com a comunidade local? A fala da educadora representa uma

opinião isolada ou a maioria pensa da mesma forma? 

Cabe esclarecer que o Peteca, de fato, é um Programa desenvolvido pelo Ministério

Público do Trabalho (MPT), em parceria com as secretarias municipais de educação e demais

entidades vinculadas aos direitos das crianças e adolescentes.  Portanto,  conforme o MPT,

“consiste num conjunto de ações de conscientização e sensibilização da comunidade escolar e

da sociedade em geral sobre os direitos da criança e do adolescente com foco na prevenção e

erradicação do trabalho infantil e na proteção ao adolescente trabalhador”46. Para o órgão, o

Programa se justifica, dentre outros motivos, pela lenta redução do trabalho infantil, conforme

estudos do IBGE, como também pelos “limites da atuação dos órgãos de fiscalização nos

campos de maior incidência de trabalho infantil: agricultura familiar, atividades domésticas e

atividades informais urbanas”.

De  todo  modo,  a  meu  ver,  o  Programa  ainda  carece  de  entendimento  sobre  os

significados de trabalho infantil, tanto no que se refere à legislação, quanto a sua relação com

os processos de socialização na agricultura familiar, em que os pais e os filhos executavam as

tarefas  ditas  produtivas  e  reprodutivas.  Essa  discussão,  como  veremos,  perpassará  vários

diálogos analisados ao longo da tese. Analisando uma das cartilhas47 do Programa, percebo

que eles não fazem a mesma leitura dos agricultores em relação ao filho acompanhar o pai no

trabalho no lote, por exemplo; ou seja, não fazem distinção quanto à natureza pedagógica do

trabalho na agricultura familiar. Já em relação ao trabalho doméstico, que a educadora diz ser

46http://www.fnpeti.org.br/arquivos/publico/Documentos/FNPETI/Anexos_Atas/2015/Anexo_Peteca-
MPT_na_Escola.pdf. Acesso em: 15 de janeiro de 2017.
47 http://www.turminha.mpf.mp.br/turminha/as-leis/trabalhoinfantil-mpt.pdf. Acesso em: 15 de janeiro de 2017.

http://www.turminha.mpf.mp.br/turminha/as-leis/trabalhoinfantil-mpt.pdf
http://www.fnpeti.org.br/arquivos/publico/Documentos/FNPETI/Anexos_Atas/2015/Anexo_Peteca-MPT_na_Escola.pdf
http://www.fnpeti.org.br/arquivos/publico/Documentos/FNPETI/Anexos_Atas/2015/Anexo_Peteca-MPT_na_Escola.pdf
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proibido, a cartilha pode abrir espaço para várias interpretações. A cartilha faz referência ao

trabalho das crianças como domésticas  (“trabalho em casa de família”),  cujas tarefas não

respeitam a condição peculiar das mesmas e nem a legislação trabalhista. Ajudar os pais em

casa, dentro dos limites de sua idade, segundo a cartilha, pode ser “importante para ensinar

responsabilidade às crianças e aos adolescentes, mas não pode tirar seus direitos, em especial

a educação e a diversão, condições essenciais para o seu pleno desenvolvimento”. Ou seja, o

trabalho infantil também pode ocorrer na esfera doméstica se esta for “obrigada a trabalhar no

lugar dos adultos e é explorada cuidando da casa e dos irmãos mais novos”. Conhecendo a

realidade das famílias pobres e de agricultores, imagino que muitas vezes, fica difícil atender

a legislação. Era costume entre os colonos, por exemplo, todos os membros participarem das

atividades agrícolas no lote (como veremos). Em relação às atividades domésticas, faz parte

dessa  cultura,  por  exemplo,  que  as  crianças  maiores  cuide  das  menores  enquanto  a  mãe

executa as atividades agrícolas com o marido. 

Merece destaque, nessa querela, a reflexão de Abrantes (2011) sobre a importância da

“escola  de  massas  e  dos  medias”48 no  processo  de  socialização  dos  jovens,  os  quais

estabelecem  “os  padrões  da  cultura  dominante,  ao  mesmo  tempo  que  desautorizam  e

condenam as formas culturais dos grupos dominados” (p. 129). Os grupos dominados, neste

estudo,  seriam os  agricultores,  cuja  profissão  não  é  valorizada  (ou  é  pouco  valorizada),

especialmente porque não rende os valores monetários considerados satisfatórios para a lógica

capitalista (pelo menos aparentemente ou para a grande parte dos agricultores tradicionais). A

ampliação do acesso à escola, para este autor, “[…] faz parte de um novo contrato social,

associado  à  democracia  e  ao  capitalismo”  (idem),  o  que  trouxe  como consequência  dois

aspectos, baseando-se no pensamento de Enguita (2007), os quais merecem ser analisados:

por um lado, criou uma via mais formalizada e equitativa de acesso a (e certificação
de)  saberes  socialmente  valorizados  e  valorizadores;  por  outro  lado,  diluiu  as
culturas e solidariedades operárias em ascensão, produzindo uma força de trabalho
indiferenciada,  com  competências  mais  afins  ao  desenvolvimento  económico.
(idem)

A meu ver, é necessário ampliar esse debate, alongando o entendimento dos órgãos

públicos em relação à cultura dessas famílias. Não quero dizer com isso que sou a favor do

trabalho infantil, mas que penso, ao menos em termos de agricultura familiar (alvo desta tese),

que é preciso compreender (dar voz)  aos sujeitos locais e procurar  apreender  a dimensão

48 Pedro Abrantes é licenciado e doutorado em Sociologia,  investigador do Instituto Universitário de Lisboa
(IUL-ISCTE),  Centro  de  Investigação  e  Estudos  de  Sociologia,  e  investigador  convidado  do  Centro  de
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (México). Os portugueses utilizam o termo medias
para designar meios de comunicação.
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educativa do trabalho presente no discurso dos agricultores/colonos.

A fala de B., por outro lado, é reveladora ao expor sobre a heterogeneidade dos jovens

que moram no Perímetro, os quais vão tecendo as suas trajetórias subvertendo a ordem legal:

Sim,  tem  os  que  ficam  trabalhando  aqui,  trabalhando  nas  barracas.  Não  pode
também por lei né? Mas tem muitos, posso até citar nomes, e tem os que descascava
coco, mas não tem mais. Até meu filho descascava coco pra ganhar dinheiro, mas
num pode, né? O Ministério do Trabalho já foi chamado. Inclusive esse rapaz aqui
que descascava com meu filho. Aí ele veio aqui porque ficou preocupado. Aí eu
disse que quando o Ministério do Trabalho fosse lá que ele me chame que eu vou
dizer porque ele tá lá, que é porque ele quer. Ninguém tá obrigando. Vou dizer que
ele estuda, inclusive em escola particular e ele quer mais do que eu dou, então ele
vai fazer isso aí.

A fala revela que o jovem pode buscar o trabalho como uma forma de suprir demandas

não garantidas pelos pais. Por outro lado, embora a interlocutora demonstre sua indignação

com a “intromissão” dos órgãos públicos na vida das famílias, é importante perceber que a

atuação dessas instituições se ampara em determinações legais. Por exemplo, as atividades

ligadas à comercialização do coco (colheita e transporte) e, especificamente na atividade que

ela cita (descascar o coco seco), tem o manuseio de objetos cortantes (a foice e o descascador

de coco49). Trata-se de uma atividade insalubre e que oferece riscos. Além disso, a maioria

desses trabalhadores (se não todos), trabalha informalmente, sem qualquer tipo de seguro ou

vínculo empregatício. Vale destacar ainda, que o ambiente em que se dá essa atividade não é

adequado, pelo menos do ponto de vista legal, para crianças e adolescentes, pois geralmente

esses trabalhadores fazem uso de bebidas alcoólicas (cujo consumo é proibido legalmente

para menores de 18 anos), sobretudo a cachaça, conforme relatou um “ex-tirador de coco”: “o

negócio é puxado. Tem que ter a bebida. Se a gente num levar cachaça os trabalhadores não

vão  não.  A bebida  funciona  como um estimulante,  um acelerador  do  trabalho.  Porque  o

serviço é pesado, é bruto50” (Francisco, 38 anos). 

Relato aqui as impressões iniciais, porque essas foram essenciais para a delimitação da

temática em estudo, as quais serão analisadas no capítulo em que trago as narrativas de alguns

jovens entrevistados.  Conforme já mencionado, além da escola, existem outros fatores que

podem  influenciar  na  possível  descontinuidade  com  a  agricultura  familiar.  É  necessário,

portanto, também considerar a mobilidade dos jovens entre o urbano e o rural. Outro aspecto

que precisa ser considerado é que se os jovens não dão continuidade ao trabalho agrícola no

lote, muitos permanecem no Perímetro em atividades relacionadas à comercialização do coco

49 Esse instrumento para descascar o coco seco foi inventado pelos próprios “descascadores de coco”. Tal objeto
se constitui de um disco de grade niveladora de trator adaptado em um vergalhão de ferro de 30 cm com um
pedaço de chapa de ferro de 12 cm em formato piramidal. 
50 No decorrer desta tese explicitarei como funciona o trabalho no coco.
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ou nas “barracas do D2”, que são pontos comerciais situados às margens da estrada Costa do

Sol Poente, conforme já informei. Não suceder o pai no trabalho dentro do lote, portanto, não

significa que esses jovens saiam ou queiram sair do Perímetro, ou ainda, negar a agricultura

não é negar  o lugar,  não significa necessariamente buscar outro espaço de morada,  como

veremos adiante. 

É oportuno salientar que para efeito desta pesquisa considerei como sujeitos na análise

os jovens moradores do Perímetro Curu-Paraipaba, filhos ou netos de colonos selecionados

pelo DNOCS na década de 197051. Nesse sentido, destaco a tendência em privilegiar um tipo

de estudo de caráter etnográfico. Para Geertz, praticar etnografia vai além do estabelecimento

de  relações,  da  seleção  dos  informantes  e  transcrição  de  textos,  do  levantamento  de

genealogias,  do  mapear  campos  ou  manter  um  diário  de  campo,  ou  seja,  interpretações

etnográficas  “[...]  são artesanatos  locais:  funcionam à luz do saber  local"  (2014,  p.  169).

Dessa forma, é necessário ter clareza, também, sobre os limites das percepções do próprio

etnógrafo, pois este “[…] não é capaz de perceber aquilo que seus informantes percebem. O

que ele percebe, e mesmo assim com bastante insegurança, é o ‘com que’, ou ‘por meios de

que’ ou ‘através de que’ os outros percebem” (2014, p. 63). 

O autor acrescenta nessa abordagem o uso do conceito de pessoa. Geertz afirma que “o

conceito de pessoa é, na realidade,  um veículo excelente para examinar toda esta questão

relacionada com o andar por aí, investigando o que passa pela mente alheia” (2014, p. 60). Ele

complementa: “para entender as concepções alheias é necessário que deixemos de lado nossa

concepção, e busquemos ver as experiências de outros com relação a sua própria concepção

do eu” (idem, p. 64). 

Na tentativa desse fazer metodológico, fiz o uso da observação direta e de entrevistas.

Hissa (2013, p. 131-135), considera que as “entrevistas deveriam ser compreendidas como

diálogos feitos com sujeitos do mundo […] no sentido de construir vozes compartilhadas.

[Nesse sentido,] emerge, forte, a ideia de fazer com o outro: os sujeitos do mundo não seriam

objetos passivos, mas principalmente ativos da pesquisa”. O ato de pesquisar ou estar em

campo, nestes termos, abriria a possibilidade de “experimentar o mundo”, [que se relaciona à]

“vivências que nos poderão incorporar maturidades, saberes, modos de compreender, ouvir,

ver, dialogar. A experimentação do mundo nos permite ampliar as nossas compreensões e de

alguma maneira, refinar as possibilidades de pensamento sobre o mundo e, especialmente, no

51 Interessa-me nesta abordagem os colonos originalmente assentados pelo DNOCS, os quais passaram por um
longo processo de socialização promovido pela política de modernização conservadora. Conforme dito, há 202
colonos que moram no Perímetro e/ou são “responsáveis” pela gestão do lote. Sabe-se ainda que 79 colonos
faleceram e seus lotes ficaram sob a responsabilidade de familiares. 
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mundo”. Os colonos, filhos e netos,  nesse sentido,  são sujeitos do mundo. Construir  esse

diálogo com os mesmos foi um dos desafios desta pesquisa. 

Assim, as entrevistas realizadas tiveram a tônica de conversas. Ou seja, embora eu

tivesse  um  objetivo  delimitado,  deixei  por  muitas  vezes  os  interlocutores  falarem  sobre

assuntos diversos, porque entendi que construir um clima de informalidade seria importante

para a construção da tese. As entrevistas seguiram um roteiro aberto. Geralmente eu utilizava

um roteiro mínimo de questões, que iam evoluindo conforme o “rumo de cada conversa”.

 Assim,  esta  pesquisa  também se  baseou  em conversas  informais,  as  quais  foram

anotadas no diário de campo. Sem dúvida, o diário de campo é fundamental na vivência do

pesquisar etnográfico, uma vez que neste devem constar os eventos que foram observados,

possibilitando ao pesquisador analisar os discursos dos entrevistados, destacando o processo

de interação do pesquisador com os pesquisados. A pesquisa que originou esta tese, portanto,

foi feita de dentro, vivida junto aos sujeitos, buscando compreender os significados atribuídos

por esses ao seu contexto.

Considerando  esta  proposta  metodológica,  procurei  me  reinserir  na  dinâmica  do

Perímetro  e,  especialmente,  ouvindo as  histórias  das  trajetórias  dessas  famílias.  Estar  em

campo me possibilitou um contato mais próximo com os jovens. Posso dizer que o trabalho

em campo se intensificou em 2016. Durante esse ano estive em Paraipaba nos meses  de

janeiro,  abril,  maio,  julho,  agosto,  novembro  e  dezembro.  Por  conta  da  necessidade  de

trabalhar e frequentar as aulas do doutorado, as minhas idas ao Perímetro ocorriam nos finais

de  semana  e  nos  feriados  prolongados.  Nos  meses  de  férias  escolares  (janeiro,  julho  e

dezembro), aproveitava para me dedicar à pesquisa, permanecendo mais tempo em campo.

Durante o ano de 2017 também fiz diversas inserções em campo, sobretudo durante os

meses de janeiro,  julho,  novembro e  dezembro.  Finalizei  os  trabalhos de campo entre  os

meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, quando descrevemos as trajetórias de jovens,

filhos e netos de colonos. 

A minha chegada ao Perímetro começava sempre com uma parada no comércio de

lacticínio  da  Aninha,  filha  de  colono,  de  36  anos,  que  mora  no  Setor  C1.  Esse

empreendimento  fica  às  margens  da  Estrada  do  Sol  Poente.  Sentada,  observo  todo  o

movimento dos comércios, dos turistas e das pessoas da localidade. Nessa parada, enquanto

saboreava um picolé ou um pastel de queijo com caldo de cana íamos conversando sobre os

últimos  acontecimentos  do  Perímetro.  Ouvia  as  novidades  da  família,  especialmente  dos

irmãos  e  dos  pais.  Nesses  momentos  também  puxava  os  assuntos  de  meu  interesse,

especialmente em relação ao tempo da cana e ao tempo do coco, assuntos que abordo ao
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longo deste texto. Aninha “nasceu e se criou” no Perímetro e tem muitas recordações de sua

infância, quando ajudava o pai a plantar feijão, aguar a cana, quando foi estudar em Paraipaba

e das relações de vizinhança. Essas lembranças me ajudavam a entender como era a dinâmica

familiar dos colonos.

Depois dessa primeira hora com Aninha, passava na casa de Nirinha (que também

mora às margens da Estrada do Sol Poente) e lá combinávamos sobre uma entrevista, uma ida

a Paraipaba. Também aproveitava para saber das novidades e quase sempre conversávamos

sobre suas lembranças do tempo da cana. Através dessas conversas informais pude colher um

riquíssimo material que me ajudou a perceber como era o cotidiano dos colonos nesse tempo.

Quanto aos jovens, Nirinha me apresentou a Joabe, que é filho de colono, tem 20 anos,

e  atualmente  trabalha  no  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Paraipaba.  Com ele  tive

várias  conversas  informais  importantes  para  a  compreensão  da  problemática  de  pesquisa.

Nirinha, ele e eu fizemos um pequeno mapeamento dos jovens do Perímetro, filhos e/ou netos

de  colonos.  Com isso,  algumas  entrevistas  foram agendadas,  sempre  na  casa  de Nirinha,

acompanhadas de café, refrigerante e bolo. 

Nesse  sentido,  aos  poucos  fui  me  fazendo  presente  nos  espaços  do  Perímetro,

participando,  inclusive,  de  alguns  eventos  familiares,  tais  como  festa  de  casamento,

aniversários e pic nic52. Durante os dias em que estive em campo, nos momentos em que fui

tomar  um café  nas  “barracas  do D2” ou fazer  as  unhas  na casa  de uma neta  de  colono,

aproveitei para observar e, sempre que conveniente, fiz uma pergunta, puxei conversa. Essa

inserção  foi  desafiadora  também,  pois  foi  preciso  conter  a  ansiedade  de  “sair  fazendo

perguntas” a  todo momento.  Foi necessário criar  um clima de confiança que facilitasse o

diálogo da pesquisadora com os sujeitos pesquisados.

Cabe considerar nesse processo de interação as assertivas de Goffman (2012) sobre as

relações “face a face” que se caracterizam em rituais em que os indivíduos tentam manter uma

atitude coerente  em relação aos  outros.  Dessa forma,  o  indivíduo entrevistado pode estar

interessado em manter a sua fachada53 diante do entrevistador, adotando posturas e discursos

que ele pensa “ser o correto”, o “ideal” ou mesmo aquilo que ele imagina que o pesquisador

52 Em julho do ano de 2016 fui convidada por Nirinha para ir com ela à Lagoinha (localidade que possui uma das
praias mais belas do Ceará, local apreciado por grande parte dos moradores do Perímetro para lazer e descanso)
ficar com sua família, que havia alugado uma casa para a realização de um chá de baby de sua prima. Lá estavam
sua avó, seus tios e tias e os respectivos maridos e esposas, bem como os primos, que são netos de colonos e, por
conseguinte, fazem parte do universo que pretendo investigar.
53 Para Goffman, “o valor positivo que uma pessoa efetivamente reivindica para si mesma através da linha que
os outros pressupõem que ela assume durante um contato particular” (2012, p. 13). O autor destaca que a busca
incansável pela manutenção da fachada e sua relação com a aprovação social fazem do homem seu próprio
carcereiro.
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quer  ouvir  da  parte  dele.  Daí  a  minha  preocupação  em  tentar  firmar  uma  relação  de

convivência  que  permita  deixá-los  mais  seguros  e  à  vontade  para  expor  suas  opiniões  e

vivências. A minha estratégia foi formular as perguntas durante uma conversa informal, na

tentativa de dar leveza aos diálogos, sem passar a ideia de um interrogatório.

Aqui cabem as reflexões de Márcio Goldman sobre o ofício do antropólogo: “Qual o

grau de verdade que somos capazes de aceitar nos discursos e nas práticas nativas”? “Até

onde somos capazes de ir, até onde somos capazes de escutar e de suportar a palavra nativa”?

[os pontos de interrogação são meus] (GOLDMAN, 2014, p. 15). Para este autor, 

não se trata de criticar a palavra nativa – desvelando o que haveria por trás dela, o
que realmente se quer dizer e, no limite, instruindo o próprio nativo – nem de nela
acreditar ou simplesmente repeti-la ou glosá-la. Trata-se de sua aceitação, no sentido
de que é preciso dela se aproximar ao máximo e com o maior respeito possível, a
fim de explorar os efeitos que produz em nosso pensamento e em nós mesmos em
geral (idem, p. 16). 

Trata-se, portanto, de um fazer antropológico que vislumbra “[…] a construção de um

discurso indireto, livre, no qual se imbricam a palava nativa e aquela da antropologia” (idem,

p. 22). Foi nessa trilha que a presente tese se formatou.

Gravei muitas entrevistas:  foram 05 colonos,  totalizando 6 horas e 10 minutos; 05

filhos de colonos, totalizando 6 horas e 6 minutos; também foram realizadas entrevistas com

21 jovens, sendo que 11 foram gravadas, totalizando 12 horas e 22 minutos de gravação.

Através da sobrinha de Cauby, que é neta de colono, foi possível realizar uma oficina de

imagens. Na ocasião, eu expliquei sobre os objetivos da minha tese e pedi que ela convidasse

alguns  jovens,  filhos  ou  netos  de  colonos,  para  que  pudéssemos  realizar  o  evento.

Participaram da oficina 05 jovens (falarei a respeito deste dispositivo metodológico mais à

frente), atividade que durou cerca de 3 horas e rendeu 50 minutos de gravação). Os resultados

dessas entrevistas e conversas informais foram relevantes para o delineamento deste objeto de

estudo e esse material foi analisado no decorrer da tese.

Também  pude  acompanhar  algumas  colheitas  do  coco,  observei  os  jovens

trabalhadores do coco, conversei com eles, com o atravessador e o chefe da equipe. E pude

conversar com um colono que vendeu o lote e hoje trabalha “puxando” coco. Trago essas

histórias ao longo do texto, especialmente no capítulo em que trato sobre o tempo do coco e

os jovens que trabalham no coco.

É  oportuno  esclarecer  que  a  seleção  dos  colonos  entrevistados  se  deu  de  forma

aleatória,  a  partir  da  dinâmica  do  campo.  Conforme  relatei,  uma  das  minhas  principais

interlocutoras foi Nirinha. Expliquei a ela os objetivos de minha pesquisa e que precisava,
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inicialmente,  conversar  com alguns  colonos  antigos  que  me  contassem um pouco de sua

trajetória no Perímetro. Daí, foi marcada a entrevista com Dona Teresa, Seu Augustinho e Zé

Barroso, todos colonos originalmente assentados pelo DNOCS. Agendei também com Seu

Pantico, colono que entrou na vaga de outro colono que desistiu do lote. Outra entrevista foi

realizada com Seu Evan, colono que começou a trabalhar no Perímetro mesmo antes de se

tornar colono. Expliquei a todos os objetivos de minha pesquisa e todos aceitaram conversar

comigo. Acrescento que, antes de iniciar cada entrevista expliquei os objetivos da pesquisa e

assinaram  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE),  autorizando-me  a

identificá-los pelo nome ou apelido e divulgar as imagens/fotografias em que eles aparecem.

As  entrevistas  aconteceram como  uma  conversa,  em suas  casas,  conforme  detalharei  no

segundo capítulo.

Porque conversar com os velhos colonos? Entendo que não seria possível abordar as

trajetórias dos jovens do Perímetro sem conhecermos um pouco sobre a caminhada dos velhos

nesse  espaço  construído  a  partir  de  uma  plataforma  do  Governo  Militar,  conforme  já

expliquei. Conversar com os velhos colonos é revisitar as suas lembranças: “a lembrança é a

sobrevivência do passado. O passado aflora à consciência na forma de imagens-lembrança”

(BOSI, 1987, p. 15). Pedro Nava, no livro Baú de Ossos recorre à memória dos velhos para

“ressuscitar os mortos”. Para ele,

A memória  dos que  envelhecem (e  que  transmite  aos  filhos,  aos  sobrinhos,  aos
netos, a lembrança dos pequenos fatos que tecem a vida de cada indivíduo e do
grupo com que ele  estabelece  contato,  correlações,  aproximações,  antagonismos,
afeições, repulsas e ódios) é o elemento básico na construção da tradição familiar.
[…] Só o  velho  sabe  daquele  vizinho de  sua  avó  […]  para  o  menino  que  está
escutando e vai prolongar por mais cinquenta, mais sessenta anos, a lembrança que
lhe chega, não como coisa morta, mas viva qual flor toda olorosa e colorida, límpida
e nítida e flagrante como um fato presente (2012, p. 21).

Foi assim que ouvi as histórias dos colonos: como uma criança que busca captar um

tempo vivido através das falas dos seus narradores. Através de suas lembranças vi refletido

em minha mente (como imagens de um filme que nunca assisti, mas que de tanto ouvir as

histórias de quem foi ao cinema ver sua projeção, chega a me parecer familiar) um pouco do

tempo da infância, da juventude e da chegada ao Perímetro. Baseando-se no pensamento de

Halbwachs, Bosi acrescenta:

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar,
com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é
trabalho.  […] A lembrança  é uma imagem construída pelos  materiais  que estão,
agora,  à  nossa  disposição,  no  conjunto  de  representações  que  povoam  nossa
consciência atual (idem, p. 20).
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Não me interessa analisar se os fatos narrados são falsos ou verídicos, mas perceber o

que ficou, o que eles consideram relevante para descrever a sua trajetória no Perímetro, como

eles reconstroem, no presente, o passado vivido. Para Halbwachs (2012, p. 72), existem dois

tipos de memórias: as individuais e as coletivas. O autor considera que esta primeira “não está

inteiramente fechada e isolada”:

Para evocar seu próprio passado, em geral a pessoa precisa recorrer às lembranças
de  outras,  e  se  transportam  a  pontos  de  referência  que  existem  fora  de  si,
determinados  pela  sociedade.  Mais  do  que  isso,  o  funcionamento  da  memória
individual não é possível sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que
o indivíduo não inventou, mas toma emprestado de seu ambiente.  Não é menos
verdade  que  não  conseguimos  lembrar  senão  do  que  vimos,  fizemos,  sentimos,
pensamos, num momento do tempo, ou seja, nossa memória não se confunde com a
dos outros. Ela está muito estreitamente limitada no espaço e no tempo. A memória
coletiva também é assim, mas esses limites não são os mesmos, podem ser mais
estreitos e também muito mais distanciados  (HALBWACHS, 2012, p. 72).

O  autor,  desse  modo,  define  que  temos  uma  “memória  autobiográfia”,  que  seria

também dita como pessoal, e outra externa, que seria a coletiva. A primeira diz respeito à

nossa vida e, no caso desta tese, diz respeito à vida dos colonos entrevistados, os fatos que

marcaram a sua história antes e depois de chegarem ao Perímetro, uma vida, como veremos,

marcada pelo trabalho na agricultura. A memória dos colonos, parafraseando Halbwachs, “não

se apoia na história aprendida, mas na história vivida”  (2012, p. 79). Portanto, essa memória

individual não está dissociada de um contexto específico (ou de uma memória coletiva). A

memória dos colonos se relaciona com o tempo vivido, com os grupos dos quais eles faziam

parte (os de vizinhança, a associação, a cooperativa), o DNOCS e a Agrovale, que eram as

instituições  mais  presentes  no  cotidiano  deles.  Trata-se,  desse  modo,  de  uma  memória

compartilhada, que se faz no coletivo.

Nesse sentido, para descrever seus passos nesse chão, destaco as narrativas biográficas

de quatro colonos e uma esposa de colono, todos velhos54,  acima de 70 anos de idade: o

senhor  Augustinho,  o  senhor  Evan,  o  senhor  Pantico,  a  senhora  Teresa  e  o  senhor  José

Barroso.  A narrativa  biográfica  é  aqui  utilizada  como  um  dispositivo  metodológico  que

possibilita  ao  sujeito  narrador  significar  a  sua  experiência  de  colono,  evidenciando  sua

trajetória de vida, as marcas da memória, os sentimentos, as desventuras, as frustrações e as

alegrias. As narrativas de vida possibilitam uma estreitam interação entre passado e presente.

Rocha e Eckert (2013, p. 120) salientam que

54Recorro aqui à memória dos velhos colonos no mesmo sentido utilizado por Gisafran Nazareno Mota Jucá
(2003), em seu livro A oralidade dos velhos na Polifonia Urbana. “Seus relatos nos remetem a uma memória
coletiva, apresentando uma paisagem onde indivíduos e espaços sociais se complementam, apesar das lacunas
que muitas vezes ficam nos depoimentos prestados” (p. 19).
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no método etnográfico, os relatos de vida são apreendidos como a maneira singular
do sujeito cognoscente de interpretar experiências de vida numa ordenação temporal
que lhes faça sentido, exteriorizando valores encarnados no cotidiano em sua forma
singular de interagir nos diversos processos de socialização, de se relacionar nas
redes múltiplas, evidenciando a complexidade das tramas cotidianas de inserção nos
contextos  sociais,  da  negociação  dos  papéis  e  performances  demandados,  da
estruturação do eu (self) e no desempenho no ato comunicativo/vivido.

As  narrativas  dos  colonos,  nesse  caso,  podem  ser  compreendidas  nos  moldes

artesanais propostos por Walter Benjamim. Para este autor, a narrativa trata-se de “[…] uma

forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o puro de si da coisa

narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para

em seguida retirá-la dele”. Nestes termos, temos na “[…] narrativa a marca do narrador, como

a mão do oleiro na argila do vaso” (BENJAMIN, 1994, p. 203). 

Nessa perspectiva,  também fiz  um “passeio” pelo Perímetro com Seu Zé Barroso,

quando este me mostrou os lugares que ele julga importantes para representar a história dos

colonos nesse espaço rural.  Dessa interação entre sujeito pesquisador e sujeito pesquisado

produzimos imagens, as quais são parte integrante deste estudo. 

Como  Etienne  Samain  (2012,  p.  22)  informa,  as  imagens  podem  mobilizar  o

pensamento,  “são  poços  de  memórias  e  focos  de  emoções,  de  sensações,  isto  é  lugares

carregados precisamente de humanidade”. Neste caso, as imagens que produzi com o colono

carregam a emoção de um lugar vivido, da história de sua vida, de sua trajetória no Perímetro.

Mais à frente explicitarei como este dispositivo metodológico foi importante na reconstrução

dos lugares de socialização dos colonos.

Trago neste texto outros registros55 fotográficos que julgo oportuno para que possamos

entender melhor como é o cotidiano dessas famílias. Trata-se de registros feitos por mim ou

por algum sujeito presente durante a realização das entrevistas. Trago algumas fotos do tempo

em que atuei como técnica em organização de produtores, as quais ajudam o leitor a entender

o contexto estudado. Novaes (2015, p. 10) faz um importante resgate sobre o uso da fotografia

pela  antropologia.  Ela  cita  Elizabeth  Edward  (importante  professora  e  pesquisadora  em

História Fotográfica e Diretora do Centro de Investigação em História Fotográfica – PHRC):

“a fotografia pode comunicar sobre a cultura, a vida das pessoas, experiências e crenças, não

no nível da descrição superficial, mas como uma metáfora visual, que liga os espaços entre o

55 Para além da possibilidade de registrar um determinado tempo ou momento, a fotografia aqui é apreendida
como linguagem, como arte, como veículo de mediação entre arte e ciência, produzindo visibilidades e uma
linguagem menos distante do outro pesquisado. A esse respeito, convém observar a perspectiva indicada por
Tacca (2015, p. 212): […] a antropologia visual pode e deve se apropriar do fotográfico para além do método e
da disciplina, fundamentais para seu campo de estudo das culturas, e se lançar para as fronteiras da arte, na quais
o antropólogo pode aspirar ao artístico, ficcionando e friccionando, sem culpas e sem sofrimentos, procurando
seduzir o “outro” sujeito cognoscente que, sensível, olha, percebe e elabora sentimentos e conhecimentos”. .  
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visível e o invisível [...]”. A fotografia, nesse caso, “não comunica por meio de um paradigma

realista, mas por meio de uma expressividade lírica”. Penso que o uso da fotografia, para além

dos registros de uma pesquisa de campo, pode possibilitar que o leitor também faça parte do

estudo, fazendo as suas reflexões a partir das imagens postas ao longo do texto.

O uso das fotografias, portanto, não é apenas um registro ilustrativo no texto, mas a

representação simbólica da interação pesquisadora e pesquisados. Nele podemos observar o

pulsar do campo, a cena em que se movimentaram os sujeitos no decorrer da entrevista. A

colocação das imagens no decorrer do texto tem como objetivo maior provocar o pensamento

do leitor. Tem-se “o pensamento daquele que produziu a fotografia [e] o pensamento de todos

aqueles que olharam para essas figuras, todos esses expectadores que, nelas, incorporaram

seus  pensamentos,  suas  fantasias,  seus  delírios  e,  até,  suas  intervenções,  por  vezes

deliberadas” (SAMAIN, 2014, p. 22-23).

Ao final, trago, também, narrativas de dois filhos e uma neta de colonos sobre o tempo

da cana.  Essas  falas  complementam as  discussões  sobre esse  tempo,  destacando aspectos

importantes para a compreensão das socializações vivenciadas, do cotidiano das famílias de

colonos no início do Projeto. 

Através das narrativas56 espero apreender, ainda que parcialmente, alguns aspectos da

memória coletiva dos colonos do Perímetro. Como bem definiram Rocha e Eckert (2013, p.

111-112), traduzindo o pensamento de Halbwachs, a memória coletiva constitui um “processo

narrativo de construção social”. Ou seja, “[…] as histórias de vida cotidiana seriam um jogo

de lembrar e esquecer, de selecionar e ressignificar as práticas sociais que fazem dos sujeitos

construtores singulares do conhecimento de suas experiências compartilhadas”. Trago, nessa

perspectiva,  a  história  do  Perímetro  a  partir  dos  relatos  de  memórias,  das  experiências

biográficas de quem foi  o  ator  principal,  o colono,  e  assim “reconstruo”,  parcialmente,  a

história do tempo vivido e, mais especificamente, das vivências cotidianas no tempo da cana e

no tempo do coco.

É  oportuno  esclarecer  que  esses  dois  tempos  são  tratados  aqui  como  categorias

nativas. O tempo da cana representa o tempo da chegada, o tempo do estranhamento com o

DNOCS  e  toda  a  estrutura  autoritária  por  trás  dele.  Não  significa  dizer,  portanto,  que

priorizarei os aspectos relacionados ao plantio e à produção da cana-de-açúcar. Trago, nessa

discussão, as sociabilidades vivenciadas nesse “tempo primeiro” a partir das narrativas dos

velhos colonos e dos filhos de colonos. Interessa-me entender como os sujeitos significam a

56 Suely  Kofes  (2001,  p.  13),  em “Uma trajetória,  em narrativas”,  fala  de  uma antropologia  que  “elabora
interpretações, explicações, teorias,  [mas que] também se constitui narrando as histórias ouvidas, escrevendo o
oralmente contado”. É assim que penso as narrativas aqui esboçadas.
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experiência vivida no presente. Do mesmo modo, ao tratar do “tempo do coco” procurarei

entender os movimentos de ruptura e de reconstrução de outras vias. Com os colonos, em suas

narrativas, observo trajetórias atravessadas por lutas, perdas e recomeços. O tempo da cana e

o tempo do coco retratam os  movimentos,  as  deambulações  dos  colonos e  suas  famílias.

Nesses movimentos, em suas falas, poderemos observar as sociabilidades do seu entorno e seu

centro, o seu cotidiano. E ainda, “pelas narrativas, os entrevistados constroem representações

individuais remetidas a um plano coletivo” (ROCHA & ECKERT, 2013, p. 120). Como bem

refletiram as autoras:

Trata-se de  uma experiência  conjunta,  reflexiva,  em que o etnógrafo  tematiza  o
diálogo  (conversa  guiada  pelas  teorias  em  ato),  levando  suas  observações  em
consideração  na  apreensão  de  interpretações  construídas  pelos  informantes  a
respeito das relações vividas.  […] os dados etnográficos nascem de uma relação
intersubjetiva e dialógica, e o itinerário de uma vida pessoal é apreendido na relação
com a  trajetória  do  grupo e  na  construção  de  seus  papéis  sociais  nos contextos
interativos (Idem).

Além das narrativas dos velhos colonos e de seus filhos sobre o tempo da cana e o

tempo  do  coco,  trago  as  falas  dos  jovens,  especialmente  a  partir  dos  relatos  dos  jovens

“tiradores de coco” e na segunda parte da tese, que trata sobre quem são, onde vivem e o que

querem os jovens do Perímetro.  Essa segunda parte está dividida em quatro momentos, os

quais aparecerão sequenciados na tese, não necessariamente em face do período em que eles

ocorreram, mas pelos aspectos que abordaram e que foram importantes para entendermos

sobre a multiplicidade de aspectos que envolvem os jovens do Perímetro. 

No dia 14 de janeiro de 2017, aplicamos um questionário com perguntas abertas com

dez jovens.  Esses  questionários foram aplicados durante um evento que denominamos de

“encontro de jovens”. Digo denominamos, porque foi uma decisão tomada por mim, Nirinha e

Joabe,  os quais me auxiliaram na organização desse momento. O encontro teve um triplo

interesse: para Joabe, seria se apresentar enquanto liderança jovem que atua no Sindicato dos

Trabalhadores  e  Trabalhadoras  Rurais  de  Paraipaba;  para  Nirinha,  seria  se  apresentar

enquanto liderança das mulheres agricultoras familiares, então presidente da Associação das

Mulheres. Para mim, seria apresentar os objetivos da minha tese e convidá-los a fazer parte da

mesma. As informações colhidas através desse dispositivo metodológico me possibilitaram

conhecer  um pouco  mais  sobre  os  jovens  através  da  formulação  de  questões  gerais  que

permeavam minhas inquietações. Através do mesmo foi possível também selecionar alguns

dos jovens que fariam parte do capítulo que trata especificamente das trajetórias juvenis no

Perímetro. 

Trago nesse mesmo capítulo as narrativas de meninas que estavam fazendo o último
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ano  do  Ensino  Médio,  meninas  que  cursavam  o  ensino  profissionalizante  e  estavam

cumprindo estágio supervisionado e, ao mesmo tempo, preparando-se para fazer o Exame

Nacional do Ensino Médio (ENEM). As reflexões contidas nesse item reforçam as imagens de

futuro construídas pelos jovens durante a realização da “oficina de imagens”, que foi outro

dispositivo metodológico utilizado nesta tese, o que também me possibilitou refletir sobre o

objeto deste estudo. 

Assim,  também  foi  realizada  uma  “oficina  de  imagens”.  O  termo  oficina  aqui

empregado  está  intimamente  relacionado  ao  conceito  de  “construção”,  “realização”  e

“montagem de coisas”. Nessa oportunidade, foi possível conhecer um pouco mais sobre os

jovens do Perímetro, especialmente aqueles meninos e meninas que estão no Ensino Médio,

cheios de sonhos e planos de futuro. Foi possível perceber, ainda, como eles visualizam o

lugar onde vivem e o lugar onde querem morar. 

Considerando o objeto proposto, que é compreender como os jovens traçam as suas

trajetórias em um espaço rural que foi forjado para a continuidade da tradição da agricultura

familiar, trago na última parte desta tese as narrativas biográficas de quatro jovens, os quais

foram  selecionados  a  partir  das  entrevistas  e  conversas  que  tive  com  vários  jovens  do

Perímetro ao longo desse três anos de pesquisa de campo. Essas trajetórias, compreendidas

enquanto fio condutor desta tese, foram delineadas com o objetivo de entendermos melhor a

heterogeneidade  que  caracteriza  os  jovens  do  Perímetro  estudado,  apreendendo  como  se

movimentam  os  seus  projetos  de  vida  em  um  contexto  forjado  originalmente  para  o

desenvolvimento de atividades agropecuárias do tipo familiar. 

Assim,  foi  selecionado  um jovem  de  21  anos,  Joabe,  que  atua  no  Sindicato  dos

Trabalhadores Rurais de Paraipaba e foi um dos interlocutores chaves desta pesquisa. Outra

selecionada foi Bruninha, que tem 22 anos e estuda na Universidade Federal do Ceará. Sair do

Perímetro, ainda que parcialmente, possibilitou-lhe ter um olhar diferenciado sobre o espaço

onde ela nasceu, bem como sobre as pessoas e os jovens desse lugar. Outro selecionado foi o

Marquinhos, que tem 27 anos, é casado e tem um filho. O mesmo foi escolhido, dentre outros

aspectos, pelo perfil diferenciado dos demais, especialmente no que se refere ao fato de ser

casado, de ter chegado, em tese, a uma fase que muitos entrevistados acreditam que os separa

da juventude. 

É oportuno reafirmar que, para entendermos o objeto deste estudo, além dos conceitos

de  memória  e  narrativa  biográfica  (discutidos  anteriormente),  é  metodologicamente

fundamental discutirmos sobre o conceito de trajetória. Para sua compreensão, partimos do

conceito de Bourdieu (2005,  p.  81),  o  qual  salienta  que trajetória  deve ser compreendida
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enquanto “uma série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um

mesmo  grupo),  em  um  espaço  ele  próprio  em  devir  e  submetido  à  transformações

incessantes”. Para o autor, “[…] os acontecimentos autobiográficos definem-se antes como

alocações e como deslocamentos no espaço social[…]” (idem). É dessa forma que procurei

analisar as trajetórias dos jovens, ou seja, situadas em um contexto específico, o Perímetro,

espaço forjado para  o desenvolvimento  da agricultura  familiar.  Como estes  jovens  foram

construindo a sua vida nesse contexto? Como os seus projetos de vida foram construídos e

efetivados (ou não)?

Lembro aqui do projeto de Marquim, que é terminar o seu espaço para a produção de

polpas de fruta e como a sua vida vem se movimentando nessa busca; lembro do projeto de

Joabe, que é alcançar estabilidade financeira. Todos com suas buscas e sonhos, situados em

um determinado espaço social. Dessa forma, conforme Nobert Elias, “para se compreender

alguém, é preciso conhecer os anseios primordiais que este deseja satisfazer” (1995, p. 13).

Foi este o mote das minhas conversas com os jovens do Perímetro Curu-Paraipaba, conhecer

os seus sonhos e aspirações, os seus projetos de vida. Concordo com Elias quando este afirma

que  “a  vida  faz  sentido  ou  não  para  as  pessoas,  dependendo  da  medida  em  que  elas

conseguem realizar tais aspirações” (idem). O autor acrescenta:

Mas  os  anseios  não  estão  definidos  antes  de  todas  as  experiências.  Desde  os
primeiros anos de vida, os desejos vão evoluindo, através do convívio com outras
pessoas,  e  ão  sendo  definidos  gradualmente,  ao  longo  dos  anos,  na  forma
determinada  pelo  curso  da  vida;  algumas  vezes,  porém,  isto  ocorre  de  repente,
associado a uma experiência especialmente grave  (idem).

 Ao analisar a trajetória de vida de Mozart, Elias identificou que os anseios do músico

(pelo menos os últimos) estavam intimamente relacionados ao “curso trágico de sua vida”. No

caso dos  jovens aqui  estudados,  pude observar  que não houve fatos  do tipo  trágico para

mudarem os rumos de sua vida, mas sim experiências ou acontecimentos marcantes, ou seja, o

casamento, a chegada dos filhos e as responsabilidades demandadas por esse novo status (o de

casado e pai). Elias destacou, ainda, que “Mozart só emerge claramente como um ser humano

quando seus desejos são considerados no contexto de seu tempo” (idem, p. 15). Foi nessa

perspectiva  que  busquei  analisar  as  trajetórias  dos  jovens  do  Perímetro  Curu-Paraipaba,

entendendo o contexto em que estes se movimentam e articulam suas pretensões subjetivas.

Entender as trajetórias dos jovens do Perímetro é considerar a condição social de cada

um: filhos e/ou netos de agricultores, situados em um Perímetro Público de Irrigação fundado

na década de 1970 e que no presente momento encontra-se com a sua estrutura de irrigação
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sucateada, além de desprovido de abastecimento de água para a irrigação. A sua principal

cultura é o coco, cultura que vem sofrendo pelo desgaste natural da terra (que acarreta baixa

produção  e  produtividade),  pela  dificuldade  financeira  de  realizar  os  tratos  culturais

adequados e,  principalmente,  pela  falta  d'água.  Mesmo os lotes  que têm poços artesianos

sofrem, pois segundo muitos produtores, “a água de poço não é boa para o coco como é a

água dos açudes”, ou seja, não possui a mesma quantidade de nutrientes que possui a água

bruta dos açudes. Outro agricultor me disse, inclusive, que “a planta leva até um ano pra se

adaptar  à água do poço. Ela não morre,  mas também não produz”.  Todos esses aspectos,

dentre  outros  que  já  explicitei  e  outros  que  analisarei  ao  longo  da  tese,  certamente,

influenciam nas escolhas dos jovens e podem reforçar o seu distanciamento da agricultura.

Como me disse  outro  produtor:  “o cabra  pra  trabalhar  com agricultura  aqui  tem que ser

macho,  tem  que  ter  sangue  no  olho”.  A metáfora  empregada  pode  estar  relacionada  às

características popularmente direcionadas ao homem do campo: “bruto, potente e valente”. 

Para adentrar nesse universo, no próximo capítulo, tratarei  sobre o tempo da cana,

através da memória dos velhos colonos e seus filhos. Assim, entenderemos as trajetórias dos

netos de colonos relacionadas ao contexto em que suas vidas foram se processando. Freitas

(2006, p. 26), ao reconstruir a trajetória de vida de egressos da Escola de Dança e Integração

Social para Crianças e Adolescentes (EDISCA), faz uma relação entre memória e trajetória. A

pesquisadora sustenta  que “a memória é  o  substrato da reconstrução das trajetórias,  pois,

recorrendo  a  essa  faculdade  mental,  os  indivíduos  narram  as  experiências”.  Trata-se,

conforme a mesma (e também como pude perceber, tanto em relação aos velhos, como aos

filhos e netos de colonos), de uma narrativa que nem sempre obedece a uma sequência lógica

em termos temporais,  cabendo a nós,  pesquisadores,  “dar-lhes  aparente  sequência  lógica”

(idem). 

Nesse sentido,  a  memória aqui  também deve ser  entendida em sua relação com o

espaço e o tempo. No que se refere ao espaço, de acordo com Halbwachs (2012, p. 188), os

grupos  de  uma  forma  geral  “[…]  esboçam  de  algum  modo  sua  forma  sobre  o  solo  e

encontram suas lembranças coletivas no contexto espacial assim definido”. O espaço, nesta

tese,  na  maioria  das  vezes  é  o  próprio  Perímetro,  embora  eles  (os  colonos)  guardem a

lembrança dos seus lugares de origem. Nestes termos, segundo o autor, é incorreto afirma

“[…] que, para lembrar, é preciso que nos transportemos fora do espaço […]”. Ou seja, “[…]

é justamente a imagem do espaço que, em função de sua estabilidade, nos dá a ilusão de não

mudar pelo tempo afora e encontrar o passado no presente […]” (idem). Quanto à sua relação

com o tempo, Halbwachs, faz uma reflexão interessante:
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O tempo só é real na medida em que tem um conteúdo, ou seja, na medida que
oferece ao pensamento uma matéria de acontecimentos. Ele é limitado e relativo,
mas  tem  uma  realidade  plena.  É  bastante  amplo  para  oferecer  às  consciências
individuais um contexto de respaldo suficiente para que estas possam nele dispor e
reencontrar as suas lembranças (2012, p. 156).

Desse modo, as lembranças dos entrevistados deram sentido e concretude ao tempo da

cana e ao tempo do coco. Foram as suas histórias narradas que deram materialidade ao tempo

vivido, tempo esse que escorre por meio das lembranças de seus atores. Eis o que veremos

adiante.
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3. O TEMPO DA CANA: HISTÓRIAS, IMAGENS E BIOGRAFIAS DE VELHOS 

COLONOS E FILHOS DE COLONOS

Trago dentro do meu coração,
Como num cofre que se não pode fechar de cheio,

Todos os lugares onde estive,
Todos os portos a que cheguei,

Todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias ...
(Fernando Pessoa)

Dona Maria me disse que chegou ao Perímetro em 1976. “Era 16 casas e ficou apenas

três  casas desocupadas.  Pensava que aqui  era  uma escravidão,  mas mesmo assim viemos

enfrentar essa batalha. Esses treze eram todos daqui perto, das redondezas. Depois foi que

vieram as pessoas de Itapipoca e dos outros lugares”. Ela contou que foi muito difícil no

começo: “Não tinha energia e nem tinha água. Eu banhava os meninos o dia todim57 e essa

água eu ajuntava todinha e aproveitava essa água pra aguar o canteiro. Quando viemos pra cá

íamos pegar água no Setor E”. Só chegou água nas casas depois de dois anos. Quando chegou

energia e água, foi que começaram colocar mais gente” (MENDES, 2011, p. 39). 

O senhor Chico também foi um dos treze primeiros colonos. Ele me relatou que, no

começo as pessoas tinham saudades de suas casas anteriores, do lugar de onde vieram: “Logo

quando eu cheguei aqui tive a oportunidade de comprar uma Kombi financiada. Foi o gerente

da cooperativa que foi no banco comigo e ajeitou o empréstimo. Então essa Kombi não tinha

sossego. Toda semana os colonos alugavam pra visitar a terra deles”. Mas essa saudade durou

pouco tempo, segundo ele: “Eles tinha saudade. Isso só foi no começo. Depois o pessoal se

acostumou aqui” (MENDES, 2011, p. 41). 

O senhor Bento me relatou que as pessoas tinham vontade de vir para o Perímetro,

mas que tinham medo: “o pessoal diziam que depois que entrava aqui eles botava o cadeado e

não deixava mais sair. Eles diziam que era um cativeiro, uma prisão. A gente tinha vontade de

vir,  mas tinha medo. Depois que cheguei teve uma época que eu queria que meu pai me

roubasse, me tirasse daqui, mas depois me acostumei” (MENDES, 2011, p. 40). 

O senhor Luís me explicou que o DNOCS ia no sindicato dos trabalhadores rurais:

“Eu nessa época era apenas secretário. Eles prometiam que nós teríamos dias melhores. [Eles

diziam:] Não é o céu, mas terão direito a trabalhar para vocês, em terras de vocês, vão ganhar

financiamento, vai ter uma cooperativa e o lote é irrigado” (idem). Ele lembrou que na época

57 Decidi  respeitar  a  fala  original  dos  entrevistados,  ou  seja,  transcrevo  aqui  do  mesmo modo que  eles  se
expressam oralmente. 
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que eles chegaram já havia o Setor D-1. “Os quarenta que vieram conosco ficaram espalhados

no Setor E”, outros no C-1 e B. Vim por conta das promessas, pois trabalhávamos de aluguel.

Isso foi o que mais incentivou. Passamos por uma seleção que era de exames de saúde e

entrevista.  Depois  foram buscar  as  famílias  de  caminhão”  (idem).  Estes  e  muitos  outros

relatos que ouvi ao longo da minha estadia em campo por ocasião da pesquisa de mestrado

(MENDES, 2011) pude comprovar nas “pastas dos colonos”, as quais ficavam arquivadas no

escritório do DNOCS. Para cada colono havia uma pasta. Estas continham registros sobre a

seleção  dos  colonos  (inclusive  a  “ficha  de  saúde”),  além de  dados  significativos  sobre  a

produção nos lotes, a realização dos tratos culturais por parte dos colonos e anotações sobre o

acompanhamento técnico. Na ocasião, tirei xerox de algumas pastas e encadernei58. A leitura

desses documentos me ajudou a entender o cotidiano dessas famílias assentadas e como era a

atuação da autarquia. Para termos uma ideia, vejamos um dos escritos:

Acompanhamento familiar – julho de 1980: A casa se encontrava no seguinte estado:
redes  sujas  nos  armadores  os  quartos  todos  urinados  com  um  mau  cheiro
insuportável. O quintal muito sujo com esgotos abertos para as bananeiras, com uma
torneira estrompada derramando água direto. Os coqueiros da frente mortos por falta
d'água e pelo acúmulo de pedras e matos nos arredores. (DNOCS, 1980)

Nesses  registros  é  possível  observar  como  era  a  rotina  de  reuniões  e  visitas

domiciliares: há orientações dirigidas especificamente ao colono (“contabilidade da CIVAC e

esclarecimentos sobre a produção e comercialização”), às esposas (higiene da família, limpeza

da casa e  arredores e saúde)  e para a  família (“relacionar bem com os vizinhos,  maneira

correta de consumir, procurar distribuir melhor as tarefas e orientações sobre a transmissão de

doenças através de insetos e roedores”). O colono acima, conforme os registros, não era um

colono exemplar, especialmente em razão do descumprimento das regras estabelecidas. Vi na

sua pasta relatórios do órgão sobre a sua recusa em atender a essas “orientações técnicas”. A

esposa era considerada “preguiçosa” no que se refere aos cuidados com a casa e a higiene

própria e dos filhos. Embora esses dados sejam relevantes, neste estudo quando trato sobre a

chegada ao Perímetro, a instalação dos primeiros colonos, a adaptação e o estranhamento, as

vivências do passado e do presente (ou o tempo59 da cana e o tempo do coco), me interessam

58 Essas  pastas,  lamentavelmente,  não  existem mais  no  escritório  local  do  DNOCS em decorrência  de  um
“ataque” de cupins. As minhas eu preservo. Nessas pastas havia, também, a xerox do contrato de promessa de
compra e venda. 
59Moacir Palmeira (2002, p. 171) fez uma discussão sobre política e tempo fazendo referência à noção de “tempo
da política”.  Esse  “tempo” se  relaciona  tanto  ao  período eleitoral  (eleitorado  e  candidatos),  como também
envolve “toda a população, cujo cotidiano é subvertido”. Nesse tempo, “a sociedade exibe suas divisões. Não é
casual  que  se  trate  de  um  período  marcado  por  rituais  e  interdições.  Nele,  mais  do  que  a  escolha  de
representantes ou governantes, parece estar em jogo um rearranjo de posições sociais” (p. 172). Desse modo,
quando trato aqui sobre o “tempo da cana” e o “tempo do coco”, entendo que esses períodos marcaram as
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as  impressões,  os  relatos,  os  fragmentos  de  memórias  dos  colonos,  relatos  sobre  o  seu

cotidiano, conforme já indiquei no percurso metodológico. As narrativas aqui apresentadas,

portanto, me fazem lembrar Calvino: “A narrativa é um cavalo: um meio de transporte cujo

tipo de andadura, trote ou galope, depende do percurso a ser executado, embora a velocidade

de que se fala aqui seja uma velocidade mental” (1990, p. 52-53). 

É oportuno salientar que as narrativas apresentadas a seguir foram colhidas através de

entrevistas abertas, realizadas na própria casa do entrevistado, com exceção para o caso do

colono José Barroso, em que andamos juntos pelo Perímetro, conforme já relatei. As escolhas

foram aleatórias e em função da disponibilidade do colono. Todos os entrevistados foram

originalmente selecionados e assentados pelo DNOCS, ainda têm lote no Perímetro e estão

lúcidos. 

3.1 “Nós viemo pra cá pra viver e sobreviver”: uma conversa com Seu Augustinho

Chegamos (Nirinha e eu) no dia trinta de janeiro de dois mil e dezesseis na casa de

Seu Augustinho  (94  anos).  Era  por  volta  das  dezesseis  horas  da  tarde.  Ele  estava  como

sempre, com a camisa desabotoada, como se estivesse com muito calor. Lembrei que em todas

as reuniões em que ele estava presente, o mesmo chegava a pé, de calças compridas e camisa

desabotoada. Seu Augustinho estava sentado à sombra dos coqueiros e de um pé de nim60,

com a sua filha Elza ao lado. O colono é aposentado, mas ainda preserva o costume de ir para

o lote. Todos os domingos ele caminha até o campo de futebol, que fica a cerca de 1 km de

sua casa. Lá ele observa o jogo, toma seu vinho e conversa com os presentes. Marcamos esse

momento com a fotografia abaixo: eu permaneço absorvida em minhas anotações, enquanto

Seu Augustinho e sua filha olham para a câmera. Nirinha permanece em sua posição original,

como se optasse por preservar na foto o modo como dialogávamos naquele espaço. 

 

sociabilidades das famílias de colonos. Os jovens, por exemplo, não vivenciaram o “tempo da cana”. Os jovens
aqui estudados fazem parte do “tempo do coco”. Como esses “tempos” repercutiram na vida cotidiana destas
pessoas? Nessa reflexão, para se pensar sobre a relação de um determinado povo com a natureza, num cotidiano
em que as relações sociais, os saberes e as práticas se determinam por uma orientação marcada pelo tempo
ecológico, uma importante referência se encontra na obra de Evans-Pritchard (1999),  Os Nuer: uma descrição
do modo de subsistência e das instituições políticas de um povo nilota. 
60 Conhecida na Índia há mais de dois mil anos, a árvore denominada Nim (Azadirachta indica A Juss) tem
crescimento bastante rápido, pode chegar à altura aproximada de 20 metros. É frondosa, possui uma copa que
pode atingir um diâmetro de 15 a 20 metros. Alguns técnicos incentivaram seu plantio no Perímetro como uma
espécie  de  repelente  natural  contra  pragas  e  doenças.  Depois  constataram que  ela  seria  prejudicial  porque
atrapalha  o  crescimento  do  coqueiro  e  ocupa  muito  espaço.  Para  mais  informações:
file:///C:/Users/user/Downloads/circ_62.pdf.

file:///Downloads/circ_62.pdf
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Imagem 2 – Conversa na casa de Seu Augustinho (Jan./2016)

                       

     

   Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Eu agradeci pela sua disponibilidade e disse do meu interesse em ouvir as “histórias do

começo do Perímetro”. A primeira pergunta que fiz foi a seguinte:  o senhor lembra quando

chegou aqui? Ele disse: “Eu me lembro de tudo! Cheguei aqui em primeiro de março de 1977.

Vim pra essa casa aqui e num saí não. Era eu, a mulher e cinco filhos”. Eu continuei: Era tudo

criança? E ele disse: “Não, tudo já trabalhava! Nós trabalhamos na cana. Era todo mundo”.

Nesse momento da conversa sua filha entra no assunto e diz: “eu tinha 12, o Liuma

tinha 10, o outro tinha 11, o compadre Osmar tinha 16, tinha o Ismar e tinha o Sonca, que era

pequeno. Esse era neto, mas veio como filho”. Pelo relato da mesma observo que seus filhos,

do ponto de vista legal61, eram crianças e adolescentes, mas no relato do colono o que fica na

memória é o trabalho na cana, destacando que os que trabalhavam já não eram mais crianças,

já tinham obrigações com o trabalho familiar. Elza fala de suas lembranças: “Teve um tempo

que o pai viajou mais a mãe e deixou uma ordem pra gente plantar meio hectare de cana. Saiu

na quinta-feira  mais  a  mãe” [“Foi  pro Canindé”,  lembrou Seu Augustinho].  Aí  nós fomo

plantar a cana, quando nós terminemo era 2 horas”. Pelos relatos, podemos observar que, no

tempo da cana, o trabalho de crianças e adolescentes era considerado natural e fazia parte do

modelo  educacional  dos  pais.  Delma  Pessanha  Neves  (1999),  nos  seus  estudos  sobre  a

utilização do trabalho infantil em usinas de cana-de-açúcar, ressalta que há modalidades de

trabalho infantil que são 

[…]  fundamentais na transmissão do patrimônio de saberes e disciplinas de certas
profissões e construção do herdeiro, principalmente, do sucessor. A orientação do
uso da força de trabalho,  nesses  casos,  referencia-se por valores  que orientam a
relação entre pais e filhos, mestres e aprendizes. Outrossim, como instrumento de

61 Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada criança a pessoa com até 12 anos incompletos. É
considerada adolescente a pessoa com idade entre 12 e 18 anos de idade (Lei Nº 8.069/1990).
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socialização dos novos seres sociais, está associado a divisões sexuais do trabalho
socialmente definidas. (1999, p. 226)

A profissão de agricultor se enquadra nesta definição. Os filhos, desde crianças, são

socializados  por  meio  do trabalho.  Os  relatos  dos  colonos  e  de seus  filhos,  ao  longo da

pesquisa de  campo,  apresentam cenas  que  traduzem esta  perspectiva.  Continuamos nossa

conversa e Seu Augustinho lembra de quando chegou ao Perímetro: “Eu vim e trabalhei na

cana. Foi uma semana. Na outra semana eu ganhei o lote, fui trabalhar no lote. O lote num

tinha  nada,  só  a  terra”.  Conforme  relatei  no  início  deste  capítulo,  o  DNOCS  assentou

primeiramente treze  colonos.  Para estes,  os  lotes  foram preparados.  Quando chegaram os

demais  colonos,  no ano seguinte,  os lotes ainda não estavam prontos para a entrega.  Daí

alguns foram trabalhar nas áreas dos treze primeiros colonos. Tive esta mesma informação de

outros colonos e especialmente de Seu Zé Barroso, de quem falarei mais à frente. A filha

acrescenta a imagem desse início:  “a gente recebeu só a terra gradeada, aradada e sucada pra

plantar capim e cana [O pai confirma]. Nós fomos pegar semente de cana lá no expermento ali

no D1, que hoje é a EMBRAPA,62 né? Nós cortemo a cana lá. Nós só juntando as ruminha de

cana e trouxemos pra cá”.

A área que ela chama de “expermento” trata-se de um Campo Experimental que foi

implantado pelo DNOCS na década de 1970. Nessa área havia a produção de culturas diversas

para fins científicos, ou seja, nesse campo se observava todo o processo produtivo, o tempo de

produção, a resistência das plantas às pragas e doenças, bem como a capacidade produtiva das

mesmas. Os colonos, no início do Projeto, eram convocados pelo DNOCS para participarem

de cursos e palestras nesse local. Na década de 1990 o DNOCS firmou uma parceria com a

EMBRAPA para a gestão do referido campo experimental:

Em 25  de  outubro  de  1993,  foi  assinado  o  Contrato  de  Sessão  de  uso  entre  a
Embrapa/DNOCS para utilização de uma área de 233 hectares. Em 28 de março de
1994, em ato de gestão da Diretoria Executiva da Embrapa, a Estacão Experimental
Vale  do  Curu,  com  sede  no  Centro  Gerencial  do  DNOCS  em  Paraipaba,  que
posteriormente denominou-se de Campo Experimental do Curu - CEC, com objetivo
de fortalecer as pesquisas com a fruticultura irrigada. Foram implantados 17 jardins
clonais de espécies frutíferas, além de 22 coleções ativas, com 33 espécies e que
compreende a 105 clones diferentes. Esta diversidade de culturas, além de serem
utilizadas para fins de melhoramento genético, serviram de vitrine de oportunidades
de cultivo para os produtores63. 

Atualmente os colonos não acessam esse Campo Experimental. Quando a gestão era

do DNOCS, os técnicos e agrônomos forneciam orientações aos colonos sobre as culturas

62 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
63Para mais informações consultar: http://www.cnpat.embrapa.br/conteudo52.php. Acesso em: 20.03.2017. 

http://www.cnpat.embrapa.br/conteudo52.php
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plantadas, além da qualificação dos mesmos. 

Seu Augustinho conta ainda: “no ano que nós chegamos fomos plantar a cana. Nós

botamos a cana pra Agrovale64. Nós plantamo aqui feijão, mamoeiro”. Elza lembra logo que o

feijão “era o pitiúba, pai. O pessoal chamava nós de pitiúba”. Essa lembrança do feijão pitiúba

e de que os jovens, filhos de colonos, eram chamados assim pelo “pessoal da Paraipaba”,

ouvi-a  de  muitos  colonos  e  filhos  de  colonos,  conforme já  sinalizei  na  introdução  deste

trabalho.  Esta  metáfora  (os  jovens  do  Projeto  eram os  pitiúbas)  representa  um signo  de

identificação. Ou seja, os jovens do Projeto se sentiam incomodados com a alcunha; eles se

sentiam estigmatizados,  inferiorizados  pelo  fato  de  serem agricultores,  filhos  de  colonos.

“Hoje a gente ri,  mas antes dava muita raiva”,  disse-me Nirinha.  “Já deu muita confusão

isso”65. Continuemos com as lembranças de Seu Augustinho:

Era  [confirmando  o  fato  de  serem  chamados  de  pitiúbas].  Nesse  tempo  nós
perdemos feijão por causa da chuva. Foi muita chuva. Foi chuva demais no mês de
maio. A gente pegava o bornal, corria pra apanhar feijão, quando dava fé era água.
Aí o cabra voltava pra trás  [risos]. Quando a gente chegou aqui era bom demais.
Dinheiro não faltava. Nós tinha a mão de obra e o saldo do leite todo mês. Quando a
gente veio plantar a cana era todo mundo. Ficava tudo no lote trabalhando.

No tempo da cana, conforme as narrativas de Seu Augustinho e de outros colonos, foi

possível  identificar  que  as  mulheres  sempre  “ajudaram” no trabalho agrícola.  Ou melhor,

todos, filhos, filhas e esposa participavam ativamente do trabalho agrícola, embora houvesse

uma centralidade no colono, denominado como o chefe da família. O trabalho dos demais

membros gravitava em torno das determinações autoritárias dessa figura (MENDES, 2011).

Magalhães (2005), destaca em seus estudos uma divisão de tarefas na agricultura familiar,

cabendo ao homem as atividades voltadas para a geração de renda e para as mulheres as

tarefas reprodutivas e direcionadas ao autoconsumo. Assim, quando um dos dois atua fora de

seu espaço de dominação, sua participação na execução da tarefa é tida como uma ajuda. 

Uma das agricultoras que entrevistei me relatou: “Aqui até as mulheres trabalhavam,

apanhavam feijão e cortava cana. [...] naquela época as mulheres trabalhavam muito. Lembro

grávida eu ia pro lote cortar capim pra ajudar o meu marido, tava com três meses de gravidez”

64A Agrovale foi uma grande empresa produtora de açúcar, fruto da “ofensiva capitalista conduzida pela ditadura
militar”, conforme assinala Martins (2008, p. 199). Assim, temos no Vale do Curu. A combinação formada pela
agroindústria (Agrovale), “o projeto oficial de irrigação”, representado pelo Perímetro Curu-Paraipaba, que eram
os  maiores  fornecedores  de  cana-de-açúcar,  além  do  “latifúndio  e  o  minifúndio”.  Na  visão  da  autora,  “a
expansão da Agrovale foi  um processo induzido, pouco sólido, oneroso,  fortuito  e  efêmero,  similar  ao que
ocorreu com outras empresas financiadas sob a ditadura” (idem, p. 200). A Agrovale, no tempo da cana, foi a
protagonista de várias narrativas dos colonos.
65 Nos relatos de Nirinha ela ainda falará sobre o tempo da cana e como era a vida dos colonos e das filhas de
colonos. Ser pitiúba carregava todo um modo de ser e de estar no mundo.
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(Maria).  Estes  relatos  se  alinham  aos  estudos  de  Fischer  (2005),  que  sinalizam  um

embricamento  forte  no  meio  rural  entre  as  chamadas  atividades  produtivas  (trabalho  de

homem) e reprodutivas (trabalho de mulher), já que, geralmente, as mulheres participam dos

espaços público e privado, embora este primeiro seja, historicamente, espaço de dominação

masculina.

Nesse contexto, uma pergunta veio logo em seguida: E os meninos estudavam? O Seu

Augustinho explicou: “estudava. Começaram a estudar logo que chegaram aqui”. Sua filha

Elza confirma: “às vezes era de manhã, às vezes era de tarde. Quando era de tarde a gente

trabalhava de manhã pra meio dia com o pai no lote. Aí o pai mandava a gente tomar banho

pra ir  pra  escola.  Aqui  era  bom demais!  Nós nunca passamos fome”.  O cotidiano desses

meninos e meninas se dividia entre o espaço do lote, para o trabalho agrícola com o pai, e o

espaço da escola, momento em que se relacionavam com outros filhos e filhas de colonos. Seu

Augustinho confirma mais uma vez: “era tudo na escola. Tudim! O trabalho era pouco. As

terra era tudo aradada. Nesse tempo as terra era descansada, né? Nós plantemo 50 metro de

roça, 50 metro de mamão, plantemo 50 metro de tomate. Tudo nós colhemo foi muito. Logo

no começo. A terra era tudo descansada, era boa”. 

Quando o colono fala em “terra descansada”, ele se refere a uma terra em que não

houve muitos plantios. A área do lote dos colonos é bem pequena, cerca de 3,2 hectares. Não é

possível fazer o aconselhável sistema de rotação de culturas, ou seja, há quarenta anos eles

produzem na mesma “terra”,  que já não apresenta os mesmos níveis  de produtividade.  O

colono acrescenta: “Nós viemos pra cá pra viver e sobreviver. Depois que eu cheguei nessa

terra tô interando agora 39 anos, até agora nunca trabalhei pra ninguém. Eu trabalhava no meu

lote. Se o pessoal precisasse era mutirão”. Os mutirões falam muito da sociabilidade no tempo

da cana. Elza nos explica: “se tivesse um lote cheio de mato e um colono tivesse doente, aí

nós deixava o nosso que tava limpo e ia ajudar aquela pessoa. Num pagava não. Se juntava

todo  mundo  e  ia”.  Geralmente  participavam dos  mutirões  apenas  os  homens,  porque  os

serviços de capina era considerado “serviço de homem”.

Eu tenho algumas imagens de mutirões com a participação dos colonos desde quando

cheguei ao Perímetro em 2001. Vou explicar: havia o costume de os colonos limparem os

canais antes do início da irrigação. Quando eu cheguei, acompanhei alguns desses mutirões.

Os  colonos  de  cada  setor  ficavam  responsáveis  por  determinado  trecho.  Não  havia

pagamento.  O Distrito  levava  o  lanche,  biscoito  com rapadura.  Cada  colono levava  seus

instrumentos de trabalho (foice, enxada, pá ou chibanca) e sua água. Vejamos as imagens 03 e

04 abaixo:
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Imagem 03 – Colonos fazendo a limpeza dos canais (jun./2003)

                                Fonte: Arquivo da pesquisadora.

A equipe técnica fazia reunião nos setores para combinar a realização dos mutirões: ou

o colono ia ou colocava um trabalhador em seu lugar. Tinha aqueles que se recusavam, diziam

que já pagavam a taxa de manutenção para o Distrito, mas a maioria participava. Esta foto foi

tirada por mim. Na ocasião, interessava-me registrar aquele momento de envolvimento dos

colonos para a “chegada da água”.  Nesse tempo, muitos colonos ainda se deslocavam de

bicicleta, como vemos na imagem. Era bonito de se ver um canal recoberto pelo mato se

preparando para receber a água da irrigação: aos poucos, o mato dava espaço para o concreto,

que posteriormente seria encoberto pela água, a qual daria vida aos coqueirais. A foto a seguir

mostra  o  momento  da  pausa  para  o  lanche.  Nessa  hora  os  colonos  aproveitavam  para

conversar, geralmente sobre o dia em que começaria a irrigação ou sobre a comercialização

do coco.

   Imagem 04 – A pausa para o lanche durante a limpeza dos canais (jun./2003)

                          Fonte: Arquivo da pesquisadora.
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Essas fotos foram tiradas no ano de 2003. Nesta última estou presente, encostada na

caminhonete D-10 pertencente ao Distrito. Lembro que fiz questão de levar o lanche para

ouvir  as  conversas  dos  colonos.  Nessas  imagens  temos  a  captação  de  um  tempo,  que

simboliza uma prática que fez parte do cotidiano dos colonos,  um tempo que, de alguma

forma,  guardava  um elo  com  o  passado,  representado  pelo  mutirão.  A fotografia,  nesse

sentido, pode ser entendida como “representação social e memória do fragmentário, que é o

modo próprio de ser da sociedade contemporânea” (MARTINS, 2008, p. 36). São registros do

tempo em que os irrigantes/colonos limpavam os canais para receber a água, que inundaria de

vida e fartura os coqueirais. 

 Assim como a imagem dos colonos “roçando o canal”, os relatos de Seu Augustinho

registram imagens  geralmente  relacionadas  ao  trabalho.  Eu pergunto:  Seu Augustinho no

começo aqui era só trabalho? Não tinha diversão? Ele diz: 

Não,  era só trabalho,  bem dizer.  Era  só reunião.  Às vezes  tinha treinamento no
campo66. Hoje eu tenho 94 anos e não trabalho mais. Mas eu não trabalho porque
minhas pernas dói. Só pode ser cansaço! Até o ano passado eu fiz feijão [grifo meu]
pra mim comer. Nesse ano eu num plantei mais nada, mas eu tenho ali 6 l de feijão
que se aradarem lá eu vou plantar todim lá. 

Seu Augustinho fala de um corpo cansado pelo desgaste natural do tempo, por uma

vida  dedicada  ao  ofício  de  agricultor.  Por  outro  lado,  ele  parece  desejar  vencer  essas

limitações quando fala  que tem semente para plantar  o feijão.  Geralmente os agricultores

deixam uma parte do feijão colhido para o próximo plantio. É muito emblemático quando ele

afirma que “fez feijão”.  Essa afirmativa contém a ideia  de que o agricultor,  pela  relação

singular que estabelece com a natureza, se sente parte dela. Nessa narrativa, vemos a fala de

um agricultor que ainda tem a esperança de tirar da terra o seu alimento. Sua mente lúcida diz

ao corpo cansado que ele ainda pode exercer sua profissão de agricultor. Sobre o tempo vivido

eu ainda pergunto:  Seu Augustinho o senhor lembra do tempo que era jovem? Ele diz de

forma enfática: “Eu me lembro! Toda a vida fui agricultor67”. A sua fala revela uma espécie de

“imprecisão” do tempo vivido. Talvez porque, para as famílias camponesas, o vínculo com a

agricultura se dava desde a infância, ou seja, independente de ser “novo” ou “velho”, ele

sempre  foi  agricultor.  Além  disso,  como  afirmam  Levi  e  Schmit,  “a  juventude  é  uma

construção social e cultural” (1996, p. 8). Desse modo, as categorias criança, adolescente ou

jovem, podem soar mais precisas (do ponto de vista etário) para as instituições do que para o

66 O Campo Experimental.
67 Como falei  na introdução deste trabalho, o colono não se diz “agricultor familiar”,  mas ele se identifica
profissionalmente como agricultor. A forma de exploração da agricultura é que se dá nos moldes característicos
da “agricultura familiar”. 
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nosso interlocutor. Para Seu Augustinho, uma lembrança marcante do tempo em que ele era

jovem vincula-se à forma que o mesmo vivenciava o trabalho agrícola. Essa vivência, por sua

vez, traz a memória de um corpo mais disposto a enfrentar o sol e o manuseio da enxada na

busca para retirar do solo o feijão de todos os dias.

No decorrer da sua narrativa, ele expõe que foi a sua mãe quem lhe ensinou o ofício de

agricultor. Isto me afetou68, não apenas pelo fato de ter sido sua mãe (e não o pai) quem lhe

preparou para o trabalho, mas pela história da sua vida naquele momento partilhada comigo:

Meu pai também era agricultor. Mas foi minha mãe que me ensinou a trabalhar na
agricultura. A mamãe quando o papai deixou nós, tudo pequeno, nós fomo criado no
mundo  assim,  andando  pra  riba daqui  pra  banda  dacolá.  Só  no  Tabuleiro  nós
moremo seis  vez.  Agora depois  que o Antôin inteirou 15 anos,  ela  foi  entregou.
Quando nós era governado por ela, nós tava aqui nessa casa, ela dizia: “meu filho
vamos embora”. [risos]  “Vamo embora!” “Não, mamãe!” “Vambora!”

Eu: A sua mãe gostava de andar?

A minha mãe era aperreada da cabeça. Minha mãe morreu em 55. Minha mãe era
essa mulher aperreada da cabeça. 

Eu: Mas foi ela que lhe ensinou a trabalhar na agricultura?

Foi! Tudim! [se expressou de forma enfática] Nós brocava o roçado com a mamãe,
nós plantava, limpava, nós roçava, nós cercava, tudo nós fazia na agricultura. Nesse
tempo não tinha insurreição69, depois que nós comecemo a trabalhar plantava no que
era dos outros, trabalhemo pros outros, morava numa morada da pessoa. Ninguém
tinha nada, nera? O negócio era ganhar dinheiro, um tostão pra sobreviver. A mamãe
pagava três mil réis do aluguel do roçado e 3mil réis do aluguel da casa. 

Eu: E ela morreu em 55?

Ela morreu não, ela se matou-se. Porque botar um litro de gás nela e botar fogo?!
Num morreu, se suicidou-se. A mamãe era uma mulher trabalhadeira! Nós fiquemo
três homens, três meninos, ela criou nós tudim fazendo louça. A mamãe carregava
uma foice e derrubava o sabiazal pra plantar. A mãe era dessas mulher disposta.  [se
referia à mãe com admiração]. Num era mulher de pedir.  Pedia quando ela num
tinha nada. Aí mandava: “vá lá na casa de fulano, que eu mandei isso assim”. Todo
mundo dava. Uns dava milho, outros dava farinha, tudo. O homem que tenha sofrido
fome só pode ter sido nós, naquela época de 30, 34, 35. Porque no 36 [1936] nós
broquemo um roçado, 100 metros de capoeira, a mãe mandou brocar 50 metros de
roçado, pagou 40 real, 40 mil réis. Nós plantemo no 36.

68 Em 2016, durante o curso de leitura com a professora Glória Diógenes, me chamaram atenção as reflexões de
Jeanne  Favret-Saada,  no  texto  “Ser  afetado”  (In:  Cadernos  de  campo,  n.  13,  2005.  Disponível  em:
file:///C:/Users/user/Downloads/50263-62159-1-SM.pdf.  Acesso em: 12 de abril  de 2016.).Fiz as  leituras  em
campo (enquanto me preparava para conversar com os velhos colonos e ouvir as histórias sobre o Perímetro ou o
“Projeto”, como eles costumam falar) e, ao mesmo tempo em que ia lendo, também me questionava. Uma das
primeiras perguntas foi:  serei  capaz de desenvolver uma pesquisa etnográfica? Como poderei  desenvolver a
minha tese segundo um método que exige tanta entrega, que exige tempo, dedicação ou, nas palavras da autora,
imprime a necessidade de “reabilitar a sensibilidade” ou de deixar-se afetar por seu objeto? 
69Esta palavra usada pelo colono tem na frase, ao que me parece, a intenção de dizer que naquele tempo se
trabalhava em conformidade, sem questionamento ou insurreição diante das difíceis e desgastantes condições de
trabalho. Os agricultores pobres eram sujeitos ao trabalho servil na terra dos fazendeiros e não havia queixa, eles
estavam acomodados aquela situação, vista como algo natural. 

file:///../Downloads/50263-62159-1-SM.pdf
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As memórias narradas por Seu Augustinho revelam todas as dificuldades vivenciadas

por uma família  de agricultores chefiada por  uma mulher  que apresentava algum tipo de

transtorno mental. Mesmo sofrendo as dores da alma70, ela ensinou aos filhos o que sabia:

trabalhar na roça, ser agricultor. Segundo nosso narrador, do seu modo, sua mãe criou seus

filhos como “homens de bem”. À sua maneira, trouxe o sustento para a família. E foi da

agricultura que eles sobreviveram. Seu Augustinho foi socializado no trabalho e desse modo

também criou seus filhos. Finalizamos a entrevista falando sobre o tempo de hoje. Ele relatou

várias  dificuldades,  principalmente  relacionada  à  “terra  fraca”  e  à  falta  de  água  para  a

irrigação. 

Naquela época era água à vontade aqui pra todo mundo trabalhar! Tá com 3 anos que
não tem água no meu lote. Coco não tá dando nada. Tudo seco! Hoje não tem mais
quem queira trabalhar na agricultura. A agricultura num tá valendo nada. A gente não
tem mais onde plantar! Porque plantar dentro desse coqueiro não dá nada, né. As
terras que tinha por aí os outros tudo tomaram. Porque essas terra aí, os forasteiro
tudo tomaram de conta. Venderam e tomaram tudo. 

Neste trecho da entrevista temos passado e presente em movimento. Um passado de

fartura (tinha água em abundância e a terra era fértil) em contraponto a um presente nebuloso:

sem  água  para  a  irrigação,  com  uma  cultura  pouco  rentável71 em  uma  área  reduzida  e

“cansada”. O colono se queixa também dos “forasteiros”, que são pessoas que vieram de fora

e que, segundo ele, tomaram o lugar que deveria ser do colono ou de seus descendentes. Aqui

ele se refere especialmente às áreas mortas e aos lotes que foram vendidos às “pessoas de

fora”. Vimos na introdução que este contingente pode chegar72 a 60,5%, ou seja, na primeira

etapa  temos  306  lotes  sob  a  administração  de  um “forasteiro”,  de  uma  pessoa  que  não

pertence à localidade. Uma vez Nirinha me disse: “aqui antigamente a gente sabia quem era

todo mundo. Agora tem gente aqui que a gente nem sabe quem é”. No tempo da cana, sob o

comando do DNOCS, o lugar era só deles, agora esse mesmo lugar pertence a muitos e não

pertence a ninguém, porque oficialmente ainda é da autarquia. 

70 Talvez fruto do abandono, da sobrecarga de responsabilidade ou da solidão, mas certamente guardava mágoas
e sofrimentos.
71 Sem irrigação, baixa a produtividade do coco. Sem água a adubação se torna inviável. Além do mais, o coco
produzido é de baixa qualidade: pequeno, bicudo e com pouca água. Geralmente este tipo de coco só é vendido
para a fábrica, que oferece um preço inferior aos que são vendidos para o consumo in natura .
72 Uso “pode chegar” porque este dado não é preciso. Ou melhor, o fato desses lotes não estarem sob a gestão de
um colono, não quer dizer que a pessoa que o comprou seja propriamente um forasteiro. Pode ser que o lote
tenha sido vendido para um filho de colono, por exemplo.
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3.2. “Toda vida eu tirei um saldo bom. Era só uma vez por ano quando a gente cortava a
cana”: Narrativas de vida do Seu Pantico

No dia dezesseis de janeiro de dois mil e dezesseis conversei com Seu Pantico. Ele

tem 73 anos, tem um comércio no D2 que vende lanche (tapioca, café, caldo, panelada etc).

Sua rotina começa muito cedo, porque seu público principal é formado por pessoas que se

deslocam através de lotação73. Essas pessoas vêm de vários municípios, tais como Morrinhos,

Amontada,  Trairi,  Itarema,  Itapipoca  e  outros.  Nossa  conversa  ocorreu  à  tarde,  no  seu

comércio.  Pedi um café com tapioca enquanto íamos conversando:  O senhor chegou aqui

quando, Seu Pantico?

Eu cheguei no dia vinte e dois de maio de mil  novecentos e oitenta.  Eu vim de
Itapipoca. Veio muita gente daquela Região.

Eu: E como o senhor soube que tinha esse Projeto?

Tinha a notícia,  né? Aí a gente veio se inscrever.  Era através do Sindicato.  Eles
procuravam  o  sindicato  pra  avisar  pro  povo.  Naquela  época  eles  avisavam,  as
famílias  vinham e  eles  iam buscar  pra  fazer  exame lá  na  Gerência  Velha.  Eles
traziam a família toda, todo mundo tinha que fazer exame. Depois a gente ficava
esperando a notícia da vaga. Quando eu vim, vim eu, a mulher, e um menino. Tinha
gente que tinha família grande. Na época eu tinha 38 anos. Naquele época minha
esposa trabalhava demais.  Eu era forte.  Eu tinha três  áreas  mortas pra trabalhar.
Colocava trabalhador  e  era  a  mulher  que  aguentava  a  barra  pra  fazer  almoço e
merenda. Tinha que colocar trabalhador porque era muita terra. Era o lote e mais três
áreas mortas. 

Eu: Como é que era aqui, Seu Pantico?

O regime do DNOCS era severo demais. Era extensionista direto na casa do cabra.
Às vezes você chegava de uma reunião e recebia o aviso de outra. Às vezes até no
lote se fazia reunião. Era severo demais! Você fazia aquela produção, você não podia
apanhar feijão maduro pra comer não. Tinha que esperar secar, aí o técnico ia lá.
Mas era bom. Naquela época tinha financiamento. De 15 em 15 dias tinha aquela
mão de obra, tanto fazia trabalhar como não. No fim a gente ia cortar a cana, ai ia
prestar  contas.  Eu fui  um que quando cheguei  aqui no dia 22, no dia 23 fui  na
cooperativa receber as contas do outro que tinha deixado. Porque eu entrei numa
vaga. Nesse tempo era o Sales, num sei se você chegou a conhecer o Sales, nesse
tempo ele trabalhava na cooperativa, ele era sobrinho do Zé Leitão. Ai eu recebi as
contas, aí me arrepiei todim. Que diabo que eu vim fazer aqui?

Seu  Pantico  entrou  no  Perímetro  na  vaga  de  um colono  que  havia  desistido.  Os

primeiros  anos  da  chegada  foram  difíceis  em  termos  de  adaptação  para  os  colonos

selecionados.  Havia  muitas  regras,  era  uma  estrutura  diferente  das  condições  anteriores.

Geralmente eles vinham de uma realidade considerada familiar para eles, ou seja, eles eram

“moradores” dos fazendeiros, dividiam com os mesmos os frutos de seu trabalho através do

73Carros particulares que transportam pessoas do município de origem até Fortaleza. Essas pessoas, geralmente,
procuram estes transportes quando precisam resolver questões urgentes na capital, especialmente consultas e
exames  médicos.  É  comum pararem no comércio  ambulâncias  que transportam pacientes  e  familiares  para
hospitais  e  clínicas  de Fortaleza.  Esses  transportes  saem muito cedo dos seus municípios  de  origem e dão
preferência ao Seu Pantico porque este oferece lanches de qualidade e por um preço acessível.
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sistema  de  “renda”74.  No  Perímetro  eles  tinham  obrigações  com  o  DNOCS75 e  com  a

Cooperativa76.  Assumir  o  “apelido”  de  “colono”  ou  “irrigante”,  portanto,  pressupunha  o

enquadramento a um novo “modo de vida, de produzir, de trabalhar a terra. Essas mudanças

levaram  à  fabricação  do  colono  modelo,  aquele  que  seguiria  as  determinações  pela

racionalidade da agricultura moderna, consolidando portanto os mecanismos de controle que

permeiam a vida econômica e pessoal do irrigante” (DINIZ, 1999, p. 87). Desse modo, o

colono entrevistado, como entrou na vaga de um ex colono (que saiu porque, possivelmente,

não se adaptou às  regras estabelecidas),  herdou suas  dívidas,  ou seja,  quando um colono

selecionado  não  se  adaptava  às  regras  do  Perímetro,  ele  poderia  devolver  o  lote  para  o

DNOCS. Com isso, o próximo selecionado herdaria as dívidas do lote77. Essas dívidas eram

frutos das negociações com a cooperativa e as instituições bancárias:

Herdei as contas. Foi o jeito trabalhar. Nesse tempo tinha o quintal e a laranjeira. Daí
resolvi plantar feijão, gradiei a terra, fui trabalhando, fui pra frente. Aí a cana eu fui
lá no lote, era uma cana monstra, plantada. Aí eu cortei a cana. Eu sei que quado eu
fui prestar contas foi uma turma danada desse setor aqui. E eu sentado no banquinho
esperando só a minha vez. Eu fiquei por derradeiro. Eu sei que quando o menino ia
fazendo as contas, ia dizendo o que eu ia pagando, eu sei que no fim eu recebi o
dobro da conta que eu tinha herdado. Aí eu comprei tudo pra dentro de casa. Toda
vida eu tirei um saldo bom. Era só uma vez por ano quando a gente cortava a cana.
Nesse  tempo dava pra  gente  almoçar  e  jantar,  mas  depois  entrou  o  Sarney e  a
inflação acabou com tudo. Aí acabou-se a cana.

É oportuno salientar que o uso da narrativa biográfica não se reduz a descrever a vida

de um sujeito, remetendo, também, a elementos da estrutura e do contexto social de uma

época,  os quais emergem dos fatos narrados pelos mesmos. A narrativa do colono, nestes

termos, fala de um tempo marcado pelo trabalho. A Cooperativa fazia financiamentos para o

74Neste sistema, os agricultores rendeiros repassavam o equivalente a dez por cento de toda a produção colhida
ao dono da terra.
75De acordo com o contrato de concessão de uso cabia ao DNOCS, dentre outras competências “assegurar ao
irrigante o uso do lote familiar; assistir tecnicamente ao irrigante  […]; manter em perfeitas condições todo o
sistema de operação comum do perímetro irrigado;  […] orientar o irrigante na obtenção de empréstimos […];
orientar o irrigante na sua contabilidade individual […]; propiciar, ao irrigante e sua família, acesso aos serviços
de educação, saúde e saneamento básico, promovidos pelos órgãos competentes.” Por sua vez, cabia ao irrigante:
“residir  no lote familiar  e  dele não se ausentar,  por mais de uma semana, sem prévio entendimento com a
Gerência do Perímetro de Irrigação; adotar medidas e práticas recomendadas pela administração, para o uso da
água, utilização e conservação do solo […]; obedecer as normas legais, regulamentos e decisões administrativas
[…]; cumprir com os contratos de comercialização de produtos celebrados com a cooperativa […]; permitir a
fiscalização de suas atividades pela administração, prestando-lhes as informações que forem solicitadas; […] não
transferir, sob qualquer título e a quem quer que seja, a posse do lote agrícola ou lote habitacional”.
76As  obrigações  para  com  a  cooperativa  se  relacionava  basicamente  com  as  operações  bancários  e  om  a
produção.  Tudo o que eles  produziam, segundo os  colonos,  deveram ser  entregues  na cooperativa,  que era
responsável pela comercialização. Cláusula presente no Contrato de Concessão de Uso, conforme nota 25.
77Nesse  tempo,  os  financiamentos  eram  do  tipo  “à  própria”,  ou  seja,  o  Banco  financiava  diretamente  à
Cooperativa. Esta, por sua vez, direcionava o recurso ao colono ocupante do lote, na forma de dinheiro, adubos,
fertilizantes, hora máquina de trator, dentre outros serviços necessários ao cultivo das respectivas culturas. Desse
modo, se esse colono financiado saísse do Perímetro, a sua dívida era repassada a quem assumiria o lote na
condição de novo colono.
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plantio da cana-de-açúcar e outras culturas. Esse recurso era repassado ao colono na forma de

adubos, fertilizantes e serviços de trator. Eles recebiam, também, um valor para o custeio da

mão de obra. O dinheiro era usado para pagamento de trabalhador diarista ou era utilizado

pelo colono para atender a alguma necessidade da família. O tempo da cana, para ele, trouxe

benefícios para os colonos que tinham um histórico de vida difícil. O fato de poder comer, de

comprar “tudo pra dentro de casa” era vantajoso para esses colonos. Ele se orgulha de ter sido

um bom colono, um “colono modelo”, de ter “saldo bom”. Seu Pantico testemunhou casos de

colonos que não tinham saldo no momento da prestação de contas da cana. Era um momento

complicado, em que um ano de trabalho se transformava em nada ou em dívidas. Ele ressalta

o fato de a prestação de contas ocorrer anualmente, ou seja, trabalha-se o ano todo e no final

prestavam-se contas com a Cooperativa. Se o saldo fosse positivo, era bom, se não, era um

momento de tristeza. Basicamente, no momento da prestação de contas, eram somados todos

os  adiantamentos  feitos  durante  o  ano  ao  colono.  Este  valor  era  subtraído  do  respectivo

equivalente monetário de sua produção. 

O interlocutor também realça um importante momento da história o país: o governo

Sarney e a galopante inflação que por sua vez foi uma herança dos governos militares. Sobre

esse período convém observar as análises do economista Dr. José Pedro Macarini (2009). Para

o  economista,  a  década  de  1980,  conhecida  como  “a  década  perdida”,  foi  marcada  pela

estagnação da economia e altos índices inflacionários. “Em 1983 observou-se uma conjuntura

de  forte  aceleração  inflacionária,  […].  verificou-se  nesse  ano  novo  salto  do  patamar

inflacionário,  com  o  IGP,  por  exemplo,  evoluindo  de  99,7%  (1982)  para  211,0%  –

reproduzindo a situação já observada em 1974 e 1979/80” (p. 04). Situado nesse cenário,

especialmente em 1984, ganha força o movimento em torno das “Diretas Já”, demonstrando

claramente o declínio da ditadura militar. Não obstante à mobilização popular, o Congresso

sob o comando dos militares resistiu e em 26 de abril de 1984 a Emenda Dante de Oliveira78

foi rejeitada, adiando o fim do regime militar. Assume a presidência por meio de uma eleição

indireta o vice-presidente José Sarney.79 Com o propósito de ganhar o respaldo popular e,

78 Proposta de emenda constitucional nº 5 de 1983, apresentada ao Congresso Nacional como parte de uma série
de movimentos em prol da retomada da democracia, através de eleições diretas para Presidente da República. O
Jornal O Estadão, em 26 de abril de 1984 anunciou: “E de repente o clima de euforia que marcou a campanha
pelas eleições diretas desapareceu e só restou o desencanto e a frustração”, Era este, segundo o jornal, “o
sentimento dos brasileiros. Multidões, entoando o Hino Nacional, saíram às ruas em protesto pela decisão”. Para
mais informações consultar: https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,ha-30-anos-emenda-dante-de-oliveira-
era-rejeitada,9994,0.htm. Acesso em 21.07.2018.
79 O eleito foi Tancredo Neves, que não chegou a assumir o cargo de presidente da República, pois foi submetido
a uma cirurgia de emergência. Após sete cirurgias, veio a falecer, em 21 de abril de 1985, deixando no Brasil um
clima de frustração e instabilidade política. Eu era criança nesse tempo e me lembro perfeitamente de ouvir nos
noticiários da TV a música de Milton Nascimento e Wagner Tiso: “coração de estudante”, que virou um símbolo

https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,ha-30-anos-emenda-dante-de-oliveira-era-rejeitada,9994,0.htm
https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,ha-30-anos-emenda-dante-de-oliveira-era-rejeitada,9994,0.htm
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principalmente, combater a inflação, lançou diversos planos econômicos, conforme destacou

Salomão (2016, p. 183). Segundo ele, o Plano Cruzado, o primeiro deles, foi

Exitoso  em  seu  objetivo  político,  o  sucesso  inicial  do  plano  heterodoxo  de
estabilização elevou Sarney à efêmera condição de estadista durante todo o ano de
1986 […]. Após a sucumbência do plano, o presidente encontrou nos obstáculos
impostos pelos credores da dívida externa sua nova causa interna. [Sob o comando
do ministro Dílson Funaro] os desdobramentos políticos e econômicos dessa nova
postura do governo brasileiro resultaram diretamente na decretação da moratória da
dívida externa, em fevereiro de 1987.

Embora não seja a minha intenção fazer uma exposição detalhada sobre este período

histórico apontado pelo narrador  Pantico,  o fato é que estes planos vieram a fracassar.  O

mesmo autor faz referência ainda ao “cruzadinho”, que foi um “[…]  pacote fiscal com o

objetivo de desaquecer o consumo e financiar um plano de infraestrutura e metas sociais” (p.

186). Essas medidas também fracassaram. O governo também criou o chamado “Cruzado II”,

“[…] que tinha por objetivo aumentar a arrecadação em 4% do PIB” (p. 187). Este plano

também não logrou êxito. Não obstante às tentativas frustrantes de estabilidade da economia,

o maior mérito do Governo Sarney foi a convocação da Assembleia Nacional Constituinte,

que  culminou  com  a  promulgação  da  Constituição  Federal  de  198880,  a  chamada

“Constituição Cidadã”.

Voltando  a  minha  conversa  com  o  Seu  Pantico,  este  faz  uma  reflexão  sobre  a

agricultura no tempo da cana e atualmente:

A agricultura  era  boa.  Naquele  tempo dava pra  sobreviver.  Hoje  se  o cabra  for
sobreviver de agricultura ele sabe que não tem condições. Hoje se você for pagar um
trabalhador mesmo que dê produção, não dá,  num vale nada. Naquele tempo, os
juros era baixo e a produção era boa; hoje os juros são altos  [Fala em relação aos
empréstimos]. Eu, se eu fosse hoje um cabra novo, eu num ia fazer plantio pra pagar
ninguém. Porque num dá. Num tem condições. O cabra tem que fazer só aquilo que
ele pode fazer sozinho; porque pra colocar trabalhador não dá. Além disso, a gente
não encontra ninguém pra trabalhar e a produção é pouca. Hoje ninguém valoriza a
agricultura. Naquele tempo, você é louca! Era muito valorizada. Eu cheguei aqui a
plantar três áreas mortas, era milho, feijão, era muita produção. Tinha produção e
tinha pra quem vender. Quem hoje vai plantar pra guardar feijão velho em tambor?
A gente vai lá na feira e compra novo.

O “tempo da cana”, na narrativa do colono, era um tempo de abundância em termos de

produção agrícola. Lembro aqui da fala de Seu Augustinho sobre a “terra cansada” no tempo

atual, no tempo do coco. No tempo da cana a terra era “descansada”, fértil. Nesse tempo, a

agricultura garantia a sobrevivência dos colonos. Ele afirma que chegou a “plantar três áreas

mortas”.  A  esse  respeito  vale  esclarecer  que  cada  colono  recebia  uma  área  morta

daquele momento trágico da nossa história. 
80 Para  mais  informações  consultar:  http://www.camara.gov.br/internet/agencia/infograficos-
html5/constituinte/index.html. Acesso em: 21 de julho de 2018.

http://www.camara.gov.br/internet/agencia/infograficos-html5/constituinte/index.html
http://www.camara.gov.br/internet/agencia/infograficos-html5/constituinte/index.html
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informalmente81 do DNOCS para plantar o que eles achassem conveniente, pois não havia a

intervenção da autarquia. A área morta, nestes termos, era o espaço da liberdade do colono,

onde ele poderia exercer a sua vontade, definir o que produzir e como produzir. Caso o colono

não quisesse ou não pudesse plantar nessa área, ele “poderia82” repassar a outro colono, como

no caso de Seu Pantico, que tinha fôlego financeiro para bancar a produção de três áreas

mortas, além de seu lote. 

Vejo no relato de Seu Pantico, por outro lado, as dificuldades que cercam o pequeno

agricultor no momento. Este só consegue produzir se tiver ao seu dispor mão de obra familiar,

porque  geralmente  o  que  ele  produz  não  tem  valor  suficiente  para  arcar  com  todas  as

despesas.  Cabe,  nesse  contexto,  refletir  sobre  a  inserção  atual  dos  jovens  na  agricultura.

Havia, no tempo da cana, a inserção cultural de crianças e jovens no trabalho familiar agrícola

e isso vem se modificando nos últimos anos. Veremos, no decorrer da tese que, no tempo do

coco  as  relações  perdem  (ou  modificam)  os  laços  de  solidariedade  familiar  camponesa

(baseada em valores de uso) e passam a assumir relações mais mercantis. Ou seja, os jovens

do coco trabalham para terem uma remuneração, seja através do pagamento de diárias ou por

produção, portanto assumem valor de troca. Desse modo, conforme salienta Seu Pantico, uma

situação é juntar os filhos para plantar o feijão e usar os frutos da colheita para o sustento da

família,  outra  situação é  pagar  trabalhadores  para  a  realização do plantio,  da  limpa e  da

colheita  desse  mesmo  feijão.  Nesta  segunda  hipótese,  não  há  como  custear  as  despesas,

tornando-se inviável o plantio. Portanto, para o interlocutor, não é viável produzir hoje. A esse

respeito, faço uma pergunta provocativa:  Mas quem é que produz esse feijão novinho? Ele

não se intimida e responde:

Vem tudo de fora. Eles podem produzir muito. Porque nos outros estados é tudo
feito com máquina. O cabra planta quatro ou cinco mil hectares de terra, ele num
arranca um pé de mato, é tudo feito com máquina.  Aqui quem vai poder pagar
trabalhador na enxada, tudo manual? Não dá. Não vale a pena.

Ele fala aqui basicamente do agronegócio, uma agricultura empresarial que investe em

maquinário para garantir a expansão da produtividade. Produzir manualmente, para ele, “não

tem futuro, não compensa”. Além disso, as terras destinadas a cada família de colono pode ser

consideradas pequenas, conforme já mencionado. Pergunto, nesse momento, sobre os jovens e

o trabalho na agricultura. Ele diz o seguinte:

81 Tratava-se de uma demanda dos colonos, que reclamavam que a área do lote e do quintal era insuficiente para
manter a família. 
82 Coloco poderia entre aspas, porque essa prática se dava informalmente, ou seja, sem a anuência do DNOCS.
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Esse pessoal novinho, primeiro que as leis incentivam os pais a não ensinar o filho a
trabalhar. Se você for colocar um filho de 17 anos pra baixo pra trabalhar você é
penalizado. Essa é uma lei mais vagabunda que tem no mundo. Porque eu acho que
você tem que trabalhar de novo, saber o que é dar valor ao trabalho, possuir alguma
coisa. Hoje você cria um filho no meio da rua. O que ele pode aprender? Nada. Isso
incentiva, eles ficam com os amiguinhos por ai. 

A narrativa do colono revela  uma queixa recorrente na fala  dos entrevistados:  um

sistema de leis que, segundo eles, incentivam a “vagabundagem”. Os agricultores, geralmente,

foram socializados  na  agricultura  por  seus  pais.  A herança  recebida  era  o  costume  pelo

trabalho, a capacitação para a sobrevivência por meio da atividade agrícola. Nesse contexto,

temos o trabalho como protagonista das relações familiares, garantindo a sobrevivência de

seus membros e, ao mesmo tempo, promovendo a reprodução da cultura agrícola camponesa.

O agricultor continua narrando a sua trajetória de vida dedicada ao trabalho:

Quem disser que trabalho mata eu digo que é mentira. Eu comecei a trabalhar com
05 anos de idade, eu me criei sem pai. Não tenho nem lembrança dele. Quando ele
morreu eu tinha dois anos. Eu me criei sem pai. Foi no tempo da dificuldade. Não
tinha a facilidade que tem hoje não. Naquele tempo a gente passava fome que nem
cachorro  amarrado.  Eu  precisava,  era  doido  pra  ganhar  uma  coisa.  Comecei  a
trabalhar com 5 anos de idade. O nosso patrão lá tinha dois dias por semana pra
trabalhar pra ele e era uma ruma de menino trabalhando só numa carreirinha, só pra
ajudar e ganhar um dinheirinho. Eu me casei com 17 anos de idade e nunca pedi
ajuda a ninguém pra sustentar minha mulher. Eu sempre fui agricultor. Não aprendi
a ler porque naquela época só aprendia a ler quem tinha condições de pagar uma
professora.  Não tinha as facilidades que tem hoje. Não tinha escola fácil. Hoje é
maravilha. As leis hoje incentivam a vagabundagem, incentiva a não trabalhar. A
justiça incentiva tudo.

Seu Pantico trabalha  desde criança e,  segundo ele,  era  uma necessidade,  já  que o

tempo era de precisão extrema, ou na metáfora proferida pelo mesmo “era um tempo em que a

gente  passava  fome que nem cachorro  amarrado”.  Além do aspecto  moral  e  cultural  que

envolve a valorização do trabalho (inclusive o infantil),  a questão da necessidade também

conduzia a naturalização do trabalho infantil. Os estudos de Marin (2006, p. 54) trazem dados

relacionados a esta necessidade:

Dada a precariedade das condições de vida, para a grande maioria das famílias de
trabalhadores,  o  ingresso  de  seus  filhos  no  mercado  de  trabalho  é  considerado
normal, porque significa mais braços na realização de mais tarefas,  contribuindo,
assim,  para  o  aumento  dos  ganhos  familiares  necessários  à  garantia  da  própria
sobrevivência.  […] a necessidade é a razão que move as famílias a levarem seus
filhos ao trabalho.

O Pantico criança trabalhava para o patrão (o fazendeiro,  dono das terras) “só pra

ajudar e ganhar um dinheirinho”. Para explicar os malefícios do trabalho de crianças no meio

rural,  Marin (2006, p.  21) faz referência aos estudos de Caldeira (1960). Segundo este,  a

dedicação ao trabalho “impedia a continuidade da escolarização”. No caso do Seu Pantico, ele
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sequer aprendeu a ler, “pois não tinha escola fácil”. Sua infância foi dedicada ao trabalho. Por

outro lado, sua fala demonstra o orgulho de um homem que sustentou a família com o suor de

seu rosto desde os  dezessete  anos,  quando resolveu se casar.  Era  a  pobreza  extrema que

requisitava  o  trabalho  de  crianças  e  adolescentes.  Contudo,  para  além da  necessidade,  o

trabalho, em sua fala, também tem um valor moral, disciplinador, além de ser um veículo de

socialização.  Assim,  além da  necessidade,  para  as  famílias  pobres,  o  trabalho  também é

considerado “[…] como uma agência educadora/disciplinadora capaz de evitar que seus filhos

entrem no mundo da mendicância, da marginalidade e do crime” (idem, p. 56).

Esse orgulho do trabalho, segundo ele, não existe mais hoje, especialmente por causa

da legislação que proíbe o trabalho infantil, que, segundo ele, impede que os pais socializem

os filhos no trabalho. Ou seja, embora o trabalho infantil, do ponto de vista institucional, seja

considerado uma ilegalidade, para este e outros entrevistados, trata-se de uma prática legítima.

Esses  aspectos  do  trabalho  infantil  foram também discutidos  nos  estudos  de  Nascimento

(2011), ao analisar o trabalho familiar camponês e o Programa de Erradicação do Trabalho

Infantil – PETI. Para as famílias camponesas por ela pesquisadas o trabalho das crianças e dos

adolescentes trata-se de uma ajuda e um preparamento para a vida adulta. Desse modo, 

[…] a infância concebida como uma fase da vida que se divide entre a formação
escolar,  formação para o trabalho e reprodução do modo de vida camponês.  No
entanto, não se pode negar que muitas vezes o trabalho realizado pelas crianças é
pesado, penoso ou prejudicial ao seu desenvolvimento físico e social. Mas diferente
de  outras  formas  de  trabalho  infantil,  o  trabalho familiar  camponês  guarda  uma
especificidade que tem relação com uma dinâmica de vida na qual o valor moral do
trabalho por vezes se sobrepõe ao econômico, ou seja, os camponeses ao levarem
seus  filhos  para  o  trabalho  não  se  orientam  exclusivamente  por  uma  lógica
econômica que visa o enriquecimento através da exploração do trabalho, como no
modelo capitalista.  Como vimos tanto nas  teorias,  como no estudo empírico,  as
famílias  camponesas  consideram  o  trabalho  das  crianças  como  uma  forma  de
socialização,  de  formação,  transmissão  de  saberes  e  valores  que  possibilitarão  a
formação de homens e mulheres dignos, que se constituirão em herdeiros não apenas
da terra, como um bem material, mas, sobretudo de um modo de vida camponês. (p.
178)

O trabalho para meus interlocutores,  conforme já esboçado, segue esse significado

moral  apontado  por  Nascimento  (2011).  Além  disso,  essa  ética  imposta  pelas  leis  pode

desfazer uma cultura antiga entre os agricultores, deixando uma forte lacuna nessa relação

entre pai (anteriormente mestre) e filho (anteriormente aprendiz). A esse respeito, os estudos

de  Candido  (1979,  p.  249)  apresentam  informações  sobre  os  modos  de  vida  de  uma

comunidade de caipiras do estado de São Paulo nos anos de 1948 a 1954: “Desde pequenos os

filhos acompanham os pais, familiarizando-se de maneira informal com a experiência destes:

técnicas agrícolas e artesanais, trato dos animais, conhecimentos empíricos de várias espécies,

tradições,  contos,  código  moral”.  Desse  modo,  “a  família  é  praticamente  o  mundo,
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delimitando as fronteiras dentro das quais se dá a educação e se forma o conhecimento das

coisas”. Os colonos que entrevistei e aqueles com os quais eu conversei informalmente foram

socializados no trabalho agrícola, acompanhando os pais ou parentes. Esses mesmos colonos

reproduziram esse modo de vida com relação à educação dos seus filhos. Seus filhos, por sua

vez, tiveram dificuldades de impor esse modelo de criação em função dos novos meios de

sociabilidade  dos  jovens.83 Especialmente,  também,  porque  as  condições  de  reprodução

familiar por meio da produção agrícola vêm se modificando no Perímetro, conforme já foi

dito. Pergunto ao colono sobre suas impressões em relação aos jovens do Perímetro:

Aqui  só  se  tivesse  uma  incentivação  mais  séria.  Do  jeito  que  tá  não  tem
possibilidade de melhorar não. Eu não vejo nada melhorar aqui. Com esse governo
que nós temos aí pode chover rios de água. Eu digo que aqui nunca mais vai ter
irrigação.  As  bombas  não  presta,  não  tem manutenção  de  nada,  os  canais  estão
acabado, criando madeira dentro. Você acha que tem condição? Dizendo que vem
água do Castanhão84, não sei de onde, só mentindo. 

Eu: E o senhor acha que os jovens tão desanimado por causa disso?

Tem deles que tem preguiça de trabalhar, aí não quer trabalhar. Alguns que são mais
sabido  querem caçar  uma coisa  melhor.  Os  mais  sabido  pensam no futuro,  vão
estudar, caçar um empreguinho, agora aquele que só quer fumar o negócio, beber.

O colono faz referência à situação atual do Perímetro, que se encontra sem água para a

irrigação. Ele demonstra sua descrença com a atual administração do Distrito quando diz que

“as bombas não presta” e que “não tem manutenção de nada”. Para ele, a infraestrutura de

irrigação  de  uso  comum está  comprometida  e,  mesmo com água  não haveria  como eles

irrigarem. As condições objetivas do Projeto, portanto, também são indicadores desfavoráveis

à inserção dos  jovens nas atividades  agrícolas  no contexto atual.  Ou seja,  “teimar com a

agricultura hoje não é fácil”, conforme me relatou um colono. Quem “teima em plantar” no

Perímetro precisa,  primeiramente,  investir  na instalação de poços.  Quando tinha água nos

canais, a irrigação se dava por meio de uma infraestrutura de irrigação de uso coletivo. Com a

instalação de poços, a irrigação é individual. Sem irrigação coletiva, as grandes instituições

(DNOCS, CIVAC e Associação dos Irrigantes) perderam a sua razão de existir. A imagem dos

colonos  limpando  os  canais  à  espera  da  água  entra  em choque  com os  canais  de  hoje,

83 Escola, amigos, internet e a mobilidade entre os espaços urbano e rural fazem parte dessas novas redes de
sociabilidade.
84 De acordo com o DNOCS, “O Castanhão é o maior açude público para múltiplos usos do Brasil. Concluído em
2003,  sua  barragem  fica  localizada  no  município  de  Alto  Santo,  no  Ceará.  Constitui  importante  reserva
estratégica de água. É utilizado para irrigação, abastecimento urbano, piscicultura e regularização da vazão do
Rio Jaguaribe”. Para mais informações, consulte:  http://www.dnocs.gov.br/barragens/castanhao/castanhao.html.
Acesso em: 24 de maio de 2017.

http://www.dnocs.gov.br/barragens/castanhao/castanhao.html
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deteriorados e encobertos pelo mato e sem nenhuma previsão ou esperança para a “chegada

da água”, conforme imagem a seguir: 

Imagem 05 – Canal encoberto pelo mato (jan./2017)

                Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Andar pelo Perímetro hoje é desolador:  observamos uma estrutura sucateada,  num

sinal de abandono. Os lotes, atualmente e conforme já foi dito, não esperam pela água dos

canais.  Alguns perfuraram poços semiartesianos85 e  outros  se  utilizam apenas  da água da

chuva para a produção de culturas, praticando, forçosamente, a agricultura de sequeiro. Esses

fatores  certamente  desestimulam  a  inserção  de  jovens  nas  atividades  agrícolas  no  lote

familiar,  embora  muitos  atuem  “no  coco”,  baseada  em  relações  mercantis,  através  do

pagamento por produtividade, conforme veremos mais adiante.

3.3. Conversa com Dona Teresa: “Ah, eu toda vida fui dos mato”

Dona Teresa tem 84 anos. Nirinha diz: “Ela vai durar 100 anos! Se Deus quiser!”, mas

a agricultora reclama de um corpo cansado. Ela diz: “Ave-Maria! Vai virar serpente?!” [risos]

Eu não posso fazer mais nada. É ruim. Eu não faço nada que eu fazia antes. Só a comida que

eu boto no fogo. E ainda assim quase toda vida queima. Queimo a comida. Eu me esqueço,

quando  vou  ver  já  tá  queimada”.  Apesar  de  ter  um corpo  cansado,  Dona  Teresa  ama  a

agricultura. Nossa conversa aconteceu enquanto ela “raspava” mandioca, no dia 22 de abril de

2016. A fotografia abaixo revela um pouco da sua personalidade: 

85 Poço semiartesiano é aquele que necessita de um equipamento de bombeamento para que a água seja retirada
do lençol freático e pressurizada pelo sistema de distribuição para a irrigação das culturas em cada unidade
parcelar (lote e/ou quintal).
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Imagem 06 – Raspando mandioca para fazer farinhada (abr./2016)

     Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Observamos na foto D. Teresa com suas duas filhas “raspando” mandioca para fazer

farinhada. A agricultora é uma das poucas que ainda preserva essa tradição. Ela tem prazer em

fazer  a  farinhada,  “comer da farinha”  que  ela  mesma fez.  Tradicionalmente  se  raspava a

mandioca na própria Casa de Farinha, mas para facilitar, elas “raspam” em casa e já levam

triturada para a Casa de Farinha. A agricultora me informou que nasceu em Apuiarés86: “Eu

sou filha natural de Apuiarés. Tinha 8 anos quando eu fui pra Uruburetama. De Uruburetama

eu saí em 1977 pra cá”. Ela diz que foi “criada sem pai. O pai largou a mãe. Nós somos três

mulheres. Aí foi em 36. Eu sou do 32 e ele foi embora em 36. Aí quem cuidava de nós era um

tio, irmão da minha mãe, foi quem ajudou a criar nós”. A agricultora revela uma infância de

dificuldades.  Ela lembrou de vários  familiares e  como foi a sua ida para o município de

Uruburetama:

Tinha o finado Francisco Benardo, o Pedro de Freitas, tinha um bocado de gente lá,
tio Joaquim Luca. Aí ele dizia assim: quando precisar de alguma coisa vá lá em casa,
não vá passar fome não. Foi difícil. (Lembrou de outras pessoas) Seu Chico Viriato,
Seu Luis Carneiro, um bocado, tudo. Aí nós ia por lá. Depois o meu tio, era dois
irmão moravam na Serra, no Itacolomi. Aí foi ele disse assim: Betinha vambora pra
serra passar uns dias. Era assim: nós passava o verão na serra e o inverno no sertão.
Assim nós vivia. Até que depois nós se esquecemos e não fomos mais pro Sertão.
Nós vivia na Serra. Tinha a casinha nossa lá que meu tio fez pra nós e nós fiquemo
lá. Lá nós fiquemo moça, lá nós casemo, todas três casemo, todas três somos viúva.
A minha  irmã  mais  velha  já  vai  inteirar  90  anos.  Ela  mora  lá  no  Arraiá  de
Uruburetama. A Conceição, eu e tem a mais nova, que tem 76, 77 anos. Mora lá em
Uruburetama também. Só eu vim pra cá em 77, dia 02 de março.

A narrativa da agricultora revela um costume antigo do nordestino, ou seja, passar o

verão na Serra e o inverno no sertão. Fiquei curiosa em entender esse costume. Ela explicou

86 Município do estado do Ceará, localizado na microrregião do Médio Curu, mesoregião do norte cearense. 
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que  durante  os  meses  chuvosos  os  serranos  costumavam fazer  o  roçado  no  sertão.  Eles

plantavam, geralmente, milho, feijão, jerimum e gergelim. Já no verão os sertanejos iam pra

serra  para  fazer  o  cultivo  da  bananeira,  fazer  a  farinhada,  rapadura  e  cachaça.  A

movimentação dos pequenos agricultores girava em torno dessas culturas, que eram plantadas

no sistema de “renda” nas terras dos fazendeiros. Nesse sistema, cada agricultor pagava dez

por cento da produção colhida para os donos da terra. Nesse tempo, a “riqueza” do agricultor

serrano era medida, além da posse e titulação da terra, pela quantidade de jumentos que ele

possuía: “o jumento era um bem de valor na época. Ele servia para transportar a produção

agrícola, especialmente banana, cana para os engenhos87 e mandioca para a casa de farinha.88

Quem tinha dez jumentos é mais bem situado que um que tinha cinco jumentos, por exemplo”

(Francisco, agricultor). Ter um quantitativo considerável de jumentos representava que aquela

pessoa gozava de certo prestígio perante os demais, pois os agricultores precisavam contratar

os serviços de transporte. “Este serviço era pago por carga. Por exemplo uma carga equivalia

a setecentas bananas. A distância também era levada em consideração para a definição do

valor. Os donos dos jumentos tinha os comboieiros, que eram trabalhadores responsáveis pela

condução  da  carga”  (Francisco,  agricultor).  Esse  costume  ainda  pode  ser  visto  na  serra,

especialmente  por  causa  da  altitude  das  localidades  que  apenas  os  jumentos  conseguem

acessar,  me  revelou  o  agricultor.  Muitos  colonos  do  Perímetro  são  de  origem  serrana,

especialmente da região de Uruburetama e Itapipoca.

Voltando  à  conversa  com Dona  Teresa,  ela  me  informa  que  chegou  em 1977  no

Perímetro. Eu pergunto: A senhora já era casada? “Era. Tinha uma reca de filhos. Tinha nove

filhos. A Marlúcia ficou, mas logo veio pra cá. A Marlúcia já era casada. A Marlúcia veio ser

colona lá no B. O meu marido morreu no dia 19 de maio de 1983”. A agricultora me explicou

que “deu derrame nele. Eu digo que foi pressão. Apareceu conversa por aqui que era princípio

de meningite, mas o Seu Zé Francisco89 um dia conversando comigo disse: Nan! Ele morreu

foi de derrame cerebral”. Dona Teresa, desse modo, desde cedo, ficou responsável pela gestão

do seu lote. Pedi que ela me dissesse como era o Perímetro no ano em que ela chegou:

Ah meu Deus! Era uma coisa boa demais! Eu adorava! Neguinha, tão bom! Nós
chegamos aqui, o pessoal colocou a gente pra trabalhar num negócio de umas cana.
Tinha uma casa que vendia as  coisas.  Mas quando nós viemos nós  truxemo um
bocado de coisa que nós tinha lá do comércio, nós vivia de comércio. Aí nós fomos
trabalhar, começamos a trabalhar. Ave Maria! Vi tanta fartura aqui nesse lugar! Era

87Local  onde  é  processada  a  cana-de-açúcar  para  a  produção  de  rapadura  e  cachaça  artesanal,  produtos
apreciados pelos serranos.
88 Local onde é processada a mandioca para fabricação de farinha e extração da goma.
89 Funcionário do DNOCS que foi gerente da cooperativa por muitos anos.
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tanta  coisa!  Era  melancia,  tanta  coisa  quando nós  chegamos  aqui.  Achava  bom
demais, neguinha!

A agricultora, assim como os demais colonos entrevistados, faz referência ao tempo da

cana como um tempo de fartura, em termos de produção. Geralmente o colono produzia a

cana-de-açúcar na metade do lote. A outra metade era ocupada com culturas diversas. Em um

tempo foi  laranja,  mamão,  tomate,  feijão  e  capim.  Eu pergunto:  E a  senhora  ia  também

trabalhar na agricultura?

Ah, eu toda vida fui dos mato! Não gostava de tá deitada. Ia todo dia. Quando ele ia
plantar a cana lá pra baixo, ia tudim. Quando nós fomo plantar tomate, era nós tudim
trabalhando! Quando o pai morreu aí foi uma tragédia. O mais velho foi embora, foi
pra São Paulo. Depois um estudou, estudou e terminou os estudos aí. Aí foi embora
que não ia mais ficar aqui. Num tinha emprego, num tinha nada, não ia ficar aqui.
Pra que? Pra puxar enxada? Ele detesta enxada desde criança! Não gostava e não
gosta!

Observando atentamente sua narrativa, é possível notar a sua estreita interação com a

natureza: “eu toda vida fui dos mato!”. Ser agricultora é trabalhar com o manuseio da terra, é

ser parte da natureza, “dos matos”. A referida agricultora revela ainda um dado importante

sobre os colonos: eles, geralmente, tinham muitos filhos (ela tem nove). No começo, enquanto

crianças e adolescentes, eles ajudam os pais no trabalho no lote. À medida em que foram

crescendo, alguns resolveram “tentar a sorte em São Paulo”. Foi o caso de um dos filhos de

Dona Teresa. Vale destacar que a área do lote só é suficiente para o sustento de uma família.

Esse fator limitante pode incentivar os filhos a buscarem oportunidade fora da agricultura.

Pergunto à mesma se seus filhos estudaram logo quando chegaram ao Perímetro:

Tudim estudaram. Tinha um bocado que só fizeram até a quinta séria. Parece que a
Marilene  estudou  até  a  oitava,  o  Marcone  estudou  até  a  oitava  também,  Maria
Dolores, tudo estudaram. Agora o Mardônio, quando eu vim eu não trouxe logo ele.
Ele ficou na casa da minha irmã, porque a professora não deixou ele vim. Só podia
vim quando terminasse o ano,  parece que foi  assim,  nem me lembro direito.  Aí
depois eles foram estudar na CNEC90. Ô protocolo do cão pra eles estudarem nessa
CNEC!

O DNOCS implantou escolas em todos os setores, oferecendo todas as séries que hoje

classificamos  como  ensino  fundamental:  era  do  jardim até  a  oitava  série.  Essas  escolas,

inicialmente,  foram  administradas  pela  Cooperativa  dos  Irrigantes  do  Vale  do  Curu

(CIVAC)91. Na década de 1990 foram repassadas para a Prefeitura. Durante toda a conversa, a

agricultura lembrava do passado com muita saudade:

90 Campanha Nacional de Escolas da Comunidade.
91 Uma professora, filha de funcionário do DNOCS, me relatou sobre esse tempo: “Eu trabalhava lá no Centro
Gerencial, na escola, a Cooperativa que me pagava. Aqui era assim. Essas escolas, na verdade, não tinham um
nome, era um Complexo.  [Tinha] o Centro Gerencial, que era o Centro (como é popularmente chamado) e as
sete escolas. Então era o Complexo Escolar Setor D1, Complexo Escolar Setor D2, Complexo Escolar Projeto
Irrigação Curu Paraipaba Setor D1 etc”.
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Eu gostava de tudo. O que eu mais gostava era quando eu tava trabalhando no lote.
Eu me lembro apanhando feijão nas laranjeiras, tinha aqueles cachos de laranja tão
bonito! Era muito difícil eu sair, eu quase não saía. Era só trabalhando. Os meninos
também, era tudo trabalhando. Eu vinha pra casa almoçar e voltava das duas horas
em diante. A minha filha já tinha ajeitado o almoço. Quando não tinha televisão eles
ia lá pra casa da Maria Cardoso. Quando eu comprei uma televisão eles ficavam
tudo em casa, assistindo televisão. Era bom, Virzângela, mas de uns tempos pra cá
arruinou.  E  as  reunião!  Eu  gostava  tanto  de  assistir  reunião!  Assembleia
extraordinária,  assembleia  geral,  eu  num  perdia  uma!  Tinha  as  extensionistas,
primeiro foi  a Dona Zuila,  a Rita,  a Ilná.  Eu não tinha nada que dizer delas,  eu
gostava de tudim.

Dona Teresa fala de sua vida no Perímetro com muito entusiamo. Ela enfatiza uma

rotina baseada no trabalho. Para ela, o acompanhamento do DNOCS, quer seja através das

reuniões ou das visitas das extensionistas, não era um fardo. Ela vivenciou tudo com alegria.

Contudo, quando eu pergunto se era melhor o tempo da cana que o do coco, a agricultora

revela: “Neguinha, sabe, eu achei melhor o coco92”. A viúva relatou ainda o seu amor pela

agricultura:

Agricultura,  acho boa neguinha.  Só que num tem valor  não  [risos].  Ninguém dá
valor a agricultura, mas eu gosto. Eu nunca gostei de comércio nem quando eu vivia
de comércio. Eu só vivia pelos matos.

Eu: A senhora acha que os jovens hoje gostam da agricultura?

Gosta lá, neguinha! Eu não sei porque, mas sei que não gosta.  Antigamente eles
trabalhavam tudo com os pais. Todo mundo trabalhava. Hoje eles num vão mais não.
Vão nada! Eu tenho uma neta aqui que num faz nada. É só estudo. No computador
direto. Ela passa o dia todo no colégio. É cansativo demais! 

Dona Teresa é uma mulher que ama a terra, que ama o seu ofício. Por outro lado,

apresenta a agricultura como profissão desvalorizada socialmente. Os jovens de hoje, para ela,

não querem mais seguir esse ofício, diferentemente do seu tempo, quando os mesmos, desde

criança, eram socializados por meio do trabalho com os pais. Os colonos mantiveram esse

modelo moral em relação aos seus filhos. O jovem que tem dedicação exclusiva aos estudos,

para ela,  “num faz nada”,  como é o caso de sua neta que estuda em tempo integral,  não

sobrando tempo para os afazeres domésticos ou algum tipo de contribuição para o trabalho na

agricultura.

3.4.  A narrativa  de Seu Evan:  “Eu deixei  meus  filhos  tudo formado na agricultura.
Noutra coisa não”

O diálogo com o colono foi realizado em sua casa, na sede do município de Paraipaba,

no dia 21 de abril de 2016. Seu Evan tem 69 anos e atualmente está aposentado. O seu maior

divertimento é jogar baralho com os amigos todas as tardes. Ainda preserva o seu lote no

92 No capítulo 3 tratarei do tempo do coco.
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Setor E, mas preferiu vender o quintal para comprar a moradia atual. Ele conta que resolveu

morar na cidade em decorrência da infraestrutura, especialmente pela facilidade de acesso aos

serviços de saúde. Ele diz que 

Quando a gente vivia com saúde, a morada era lá. Agora como a gente vive doente,
cheio de problema como uma  véia  [referindo-se à esposa]  que eu tenho aqui em
casa, que eu já trouxe ela pra cá por causa desses problemas de saúde. Ai aqui é mais
perto do médico, do hospital, mas perto da farmácia. No dia que morrer é só rebolar
aqui por cima, nem precisa arrudiar. O cemitério é pertinho aqui. Aqui tudo é mais
fácil. Aqui a gente já está estruturado aqui.

O  colono  relata  sobre  as  facilidades  de  morar  na  cidade,  que  disponibiliza  uma

infraestrutura da qual a zona rural ainda carece. No seu caso, as necessidades por serviços de

saúde em função das enfermidades da esposa o impulsionaram a morar em Paraipaba, embora

ainda permaneça com a propriedade. Seu Evan, bem humorado, relata um pouco sobre suas

origens: o senhor nasceu onde?

Eu nasci... A senhora já ouviu falar nos Canto?  [Digo que não e ele continua] Viu
não!? Os Cantos era um lugarzinho que tinha aqui perto da Lagoa das Almécegas,
aqui no Calumbi. De um lado era o Calumbi, que tinha aquelas festas animada e do
outro lado era os Cantos. Eu nasci ali. E me criei dali dos Cantos pro Penha [outra
localidade próxima]. Perto do Antônio Ponte, por ali. Nasci em 1947. No dia 15 de
julho, às 3 horas da madrugada. Eu nasci ali. Papai morava ali. Aí depois ele vendeu
a propriedade dele. Uma irmã dele tirou ele dali dizendo que o lugar dele era em
Fortaleza.  Aí  o papai  pegou e  vendeu a propriedade dele.  E foi  pra Fortaleza e
enquanto ele tinha recurso do que ele levou daqui ele vivia bem. Aí quando acabou o
recurso dele, porque lá ele num tinha nada. Aí ele veio terminar de criar os filhos
dele aqui trabalhando na Maroca Charute. 

Eu: O que é isso? [estranhei sem entender do que ele estava falando]

Trabalhando alugado, de enxada. Maroca Charute era uma proprietária que tinha
aqui. Aí ela deu serviço pro papai trabalhar enquanto ele aguentou. Uma irmã dele
convenceu ele de vender sua propriedade. Porque meu pai era arremediado aqui.
Aqui ele tinha recursos porque ele tinha uma propriedade. Lá, ele num tinha nada.
Nessa época nós era tudo criança, era tudo meninim. Era nessa época ele tinha uns
cinco filho. Depois nós  voltemo porque nós num tinha nada porque ele vendeu a
propriedade dele. Ele vendeu pro Antônio Amargoso. Você já ouviu falar?  [Eu digo
que não] Eu era criança. Eu nem me lembro dessa viagem que ele fez pra banda de
lá. Ele que contava pra nós. [Certamente o pai teria algum desgosto em função das
dificuldades que passou por conta de ter vendido a terra]. Enquanto ele tinha recurso
ele ficou por lá. Depois voltou pra trás. Porque lá não tinha nada. A Fortaleza era
desse tamanho [expressão de ser um lugar pequeno]. 

A narrativa do colono provoca várias reflexões, tensionadas pela lógica do trabalho na

agricultura em oposição à lógica do trabalho na cidade. Me fez lembrar da história da família

de Seu Romildo93, agricultor que mora no Perímetro. Ele trabalhava como caseiro em uma

fazenda no município de Maranguape e resolveu ir embora para a sede da cidade onde morava

93 Meu sogro.
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anteriormente. Seu patrão comprou uma casinha para ele como forma de indenização. Lá eles

viveram o pior tempo de suas vidas, segundo ele: “gente do nosso tipo não dá pra viver na

cidade”.  Eles  passaram fome.  Um dos  filhos,  de  17  anos,  trabalhava  como  “lixeiro”  da

Prefeitura,  ganhando  menos  de  um salário-mínimo,  outro  com 12  anos,  trabalhava  numa

“fábrica  de  cerâmicas”,  outro  de 14 anos “ajudava”  um amigo do pai  em um bar.  Eram

crianças e adolescentes que trabalhavam como adultos. Ele, o pai, trabalhava no sítio de uma

tia e também ganhava “uma mixaria”, segundo ele. “Lugar de gente como nós é no mato. No

mato a gente sabe viver!”. Esta frase também podeira ter sido proferida pelo pai de Seu Evan.

O agricultor sente falta da terra. A terra, para o agricultor, é uma parceira, uma aliada; dela se

retira o sustento da família. Não que fosse fácil ou em condições ideais: o pai de Seu Evan

voltou para trabalhar alugado. Isto quer dizer que o agricultor, não dispondo de terra própria,

vende a sua força de trabalho para a realização dos tratos culturais da plantação do fazendeiro

ou “dono da terra”. Eles recebem, geralmente, por diária. Alguns fazendeiros podem ainda

disponibilizar um “pedaço de terra” para que o agricultor faça o seu roçado. Durante nossa

conversa, perguntei ao colono sobre o Perímetro. 

No 75 eles começaram a fazer ali o D1. Aí quando eles colocaram aqueles treze
colonos, acho que já foi no 76. Aí eu fui e me escrevi. Nessa época eu morava nos
Murici, lá em cima do Morro. Aí quando eu fiz a inscrição, eu fui trabalhar com o
Seu Antônio Salgado [colono dos treze] pra aprender todo o macete; pra aprender o
manejo do serviço. [Assim como o pai, ele trabalhava alugado] Eu era agricultor. Eu
trabalhava alugado e trabalhava pra mim. Lá tinha a vazante no morro onde a gente
plantava. A terra do morro era do meu sogro. A terra onde a gente morava era do
Joaquim Simplício, pai do prefeito Zé Gutembergue. Aí meu sogro deixava a gente
plantar. Nesse tempo era só eu e minha esposa. Quando a gente vei pro Perímetro, a
gente  já  levou os  meninos,  mas  era  tudo  pequeninim. Era  4 meninos.  Era  só  o
Branco e 3 mulheres. 

Seu Evan carrega em sua trajetória a experiência do pai agricultor, dando continuidade

ao  seu  ofício.  Sobre  isso  ele  me  conta:  “Foi  o  meu  pai  [quem  ensinou  a  trabalhar  na

agricultura]. Eu ia com meu pai pra roça, eu e outro irmão. Quando chegava lá, ele ficava

doente e o meu pai mandava ele ir simbora. Nunca no mundo ele trabalhou!”. Para o colono o

irmão “era preguiçoso”. Ele, ao contrário, era trabalhador, “aguentava o tranco!”. Ajudar ao

pai no trabalho agrícola teve um preço: “Por isso é que eu não sei de nada! Porque meu tempo

foi só pra ajudar o papai. Com menos de 10 anos eu comecei a trabalhar. Eu nunca estudei.

Porque eu sempre morei nos matos e nesse tempo as escolas era mais difícil e eu me preparei

só em ajudar o papai”. Era uma vida mobilizada pelo trabalho, pela necessidade de garantir a

sobrevivência. Perguntei ao colono: E vocês não tinham divertimento? “Tinha lá nada! Era só

trabalho! Quando eu era criança, o divertimento era ouvir raposa berrando ao redor da casa de

noite.  Era uma vida só de trabalho.  Nesse tempo não tinha televisão.  Não tinha nada do
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mundo!”. Interesso-me em saber se o trabalho nas terras do Morro era diferente do que eles

faziam como irrigantes colonos. Ele explica: 

Era muito diferente! Aqui o serviço era mais maneiro. Lá o cabra trabalhava era em
terra brejada, em terra molhada. Era um serviço muito pesado. Ali [no Perímetro] era
um serviço maneiro demais. Ali grande era a luta. Porque era muita coisa pra gente
fazer. Quem vai cavar uma terra só vai fazer aquela coisa. Ali o cara fazia trinta
coisa num dia. O dia num dava pra fazer, tinha que entrar na noite. Nesse tempo eu
trabalhava sozinho porque os meninos eram tudo  pequeninim. E a minha esposa
ajudava no que precisava. Nós passamos foi muito tempo que nós chegava em casa
só de noite. Nós seis, porque era nós dois e mais os quatro meninos. Nós batia uma
moita que ficava no aceiro do lote  [beirada do lote]. Lá nós passava o dia. Nós
cozinhava lá. Aí foi quando nós recebemos o gado é que diminuiu mais pra ela,
porque ela ficava em casa. De tempo em tempo eu ia no curral ver o gado. Aí depois
a gente arranjou um menino que ajudava nós. Era um menino de 12 anos, filho de
um vizinho nosso que foi ajeitar o estábulo e cortava a forragem para dar de comer
ao gado. A gente pagava o mês dele e ele ajudava o pai dele. Isso foi até o meu
Branco crescer.

O colono ressalta que a terra do Morro era “brejada”, “molhada”, o que dificultava os

serviços de plantio, limpeza e colheita, tanto em função do acesso quanto do manuseio da

terra  em  si.  Sua  narrativa  em  relação  ao  trabalho  de  colono,  por  sua  vez,  retrata  uma

dualidade: de um lado a terra é melhor, plana, de fácil acesso e manuseio, mas, de outro, a lida

era dura “porque era muita coisa pra gente fazer”. O trabalho diário do colono envolvia uma

diversidade de atividades: “o cara fazia trinta coisa num dia”. Além do mais, os filhos do casal

eram pequenos e não ajudavam nos trabalhos diários, embora acompanhassem os pais nos

trabalhos  desenvolvidos  no  lote.  O  trabalho  da  esposa,  para  o  colono,  significava  uma

“ajuda”. Ele afirma: “eu trabalhava sozinho”, fortalecendo uma cultura de invisibilidade do

trabalho feminino,  conforme já  relatei  anteriormente.  O trabalho infantil  também era tido

como uma “ajuda”, embora o menino de 12 anos recebesse um equivalente monetário pelos

serviços prestados, que por sua vez, servia para “ajudar” financeiramente a seus pais. Se, por

um lado, a “necessidade” pode “legitimar” o uso da mão de obra infantil (MARIN, 2006), a

narrativa também revela o significado moral que é atribuído ao trabalho. O menino permanece

com a família até que o primogênito pudesse assumir o papel desempenhado pelo mesmo. Eu

pergunto: E quando foi que o Branco começou a ajudar o senhor? 

Eu não me lembro não. Ele desde pequeno ajudava no lote.  Ele com 10 anos já
cortava capim. Ele e uma irmã mais velha. Os dois pegavam a carroça, iam pro lote
arrancar capim e enchiam a carroça de capim e traziam pro gado. Era dois perereca
assim!” [fez um sinal com as mãos demonstrando que eram pequenos]. O meu filho
era no meu pé direto. Por isso é que ele é do jeito que ele é, porque eu ensinei a ele.
Ele  é  trabalhador.  Eu  ensinei  a  ele.  Eu  deixei  meus  filhos  tudo  formado  na
agricultura.  Noutra  coisa  não.  Meus  filhos  tudo  é  formado,  tanto  faz  o  homem
quanto a mulher, tudo aprendeu a trabalhar.
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Vejo na fala do colono o orgulho da profissão herdada do pai e transmitida aos filhos.

Ser agricultor está relacionado ao trabalho, simbolizando que os filhos são trabalhadores e,

portanto, não são “preguiçosos”. O trabalho está, portanto, vinculado a um valor. Ele preparou

os filhos para uma vida dedicada ao trabalho desde muito cedo. Aparece em sua narrativa,

diferentemente de tantas que ouvi, o prazer em identificar a agricultura como sua profissão.

Durante a conversa, ele afirma que os jovens do tempo do Branco são diferentes dos jovens de

hoje. Sobre isso ele afirma: “Porque os jovens de hoje só querem ser sem-vergonha. Naquela

época não existia isso. Não tinha essas coisas. O cara era só no trabalho”. Assim como os

demais colonos entrevistados, Seu Evan enfatiza uma sociabilidade centralizada no trabalho:

Eu  acordava  duas  horas  da  madrugada.  Duas  horas  da  madrugada  eu  já  tava
colocando a carroça no boi pra pegar capim. Quando chegava, ia limpar o estábulo
pra tirar o leite do gado. Quando dava de quatro horas em diante eu tirava o leite e
levava pro posto [local da cooperativa aonde os colonos levavam o leite]. Não tinha
sossego não! Quando amanhecia passava o pé na bicicleta e ia pro lote. 11 horas ia
pra casa pra almoçar.  As duas e  meia voltava de novo. Num dava tempo dar  o
cochilo não. O cochilim eu tô descontando agora [risos]. A gente trabalhava demais!
Ali se o cabra arranjasse alguma coisa era milionário. Aquilo foi feito no sistema
que era só pro cabra trabalhar. A gente não tinha divertimento. 

Eu: Aí quando chegava era só pra dormir …

Dormir!?  [...]  Eu  queria  um anjo  para  acompanhar  a  minha  alma  as  vezes  que
chegava a noite, os meninos já tudo estropiado, eu acendia um lampião e ia moer
capim pro gado. Eu não conto as vezes que fiz isso!

O relato do colono destaca um tempo de intensa dedicação ao trabalho agrícola no

Perímetro.  Em sua fala a seguir,  ele conta como a lida dos colonos era monitorada pelos

técnicos do DNOCS. 

Eu: Porque vocês trabalhavam tanto?

Porque era serviço demais! E tem mais! Ainda tinha uns fulano de tal, técnico, uns
agrônomo que não saía do lote da gente, pastorando se o cabra tava no lote, o que
ele tava fazendo, o que tinha pra fazer, o que tinha feito. Mas quando eu fui pra lá,
eu já fui um cabra meio sabido, certas coisas eu cortava. Um dia chegou lá no lote,
um tal de Dr. Virgilio, não sei se a senhora conheceu. Ele era irmão do Dr. Valter.
Esse  agrônomo  era  muito  mais  abusado  que  não  sei  o  que  e  nesse  tempo  eu
trabalhava. E tinha o que fazer e o recurso era pouco. Porque nesse tempo tinha a
mão de obra, que era quinze cruzeiro a diária. Essa mão de obra era pra tudo. Pra
comprar tudo o que a gente precisava pra dentro de casa. Aí quando eu precisava
pagar  uma pessoa  de  fora  pra  trabalhar  eu  ainda  tinha  que  botar  três  cruzeiros,
porque a diária era dezoito cruzeiro. Aí quando o cara tava por aqui de serviço, o
técnico ia lá e colocava dez diárias de quinze reais. Mas não era suficiente. A gente
tinha que botar o restante. Porque a diária do cabra era dezoito e ele só botava de
quinze. O negócio era arrochado. Era pra limpar a laranjeira, o capim, a cana. Era
pra  limpar  tudo.  Meu  lote  era  uma  parte  de  cana,  tinha  uma  área  de  feijão  e
laranjeira  e  tinha  o  capim do gado. Antes  da  cana  tinha  a  mandioca,  o  tomate.
Depois veio o mamão. Quem definia as culturas era os técnicos, era quem vinha e
que dizia o que era pra gente plantar e a gente tinha que dar conta. 

Eu: E vocês podiam dizer que não queriam plantar? 
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Ele: Não. Porque era tudo programado. Era nós mesmo quem colhia. A gente fazia
um mutirão94 e levava tudo pra cooperativa. Lá eles davam um fim. No final do ano
a gente acertava as contas e prestava conta de tudo. Quando eu vim eu já sabia que
era assim, mas era melhor aqui do que onde eu tava. 

Relata ainda que o empreendimento obedecia a uma lógica de funcionamento para

além das sociabilidades familiares, ou seja, era como se estas fizessem parte de uma imensa

engrenagem.  A dinâmica  interna  das  famílias  era  organizada  a  partir  dessas  demandas

externas,  que  iam  desde  a  definição  das  culturas  a  serem  implantadas,  a  produção

propriamente  dita  (plantio,  adubação,  pulverização,  limpeza  e  colheita),  até  as  formas  de

escoamento dessa produção, que ia por meio de uma cooperativa gerenciada pelo DNOCS

(MENDES, 2011). 

Nesse  contexto,  as  famílias  assentadas,  a  maioria  formada  por  antigos  moradores,

parceiros  e  arrendatários,  passaram  do  apadrinhamento  dos  fazendeiros  para  a  tutela  do

Estado interventor, ao mesmo tempo paternalista e autoritário (BURSZTYN, 2008; DINIZ,

2002;  MARTINS, 2008;  OLIVEIRA, 1981).  Chama atenção na narrativa  que,  apesar  das

múltiplas atribuições direcionadas aos colonos por um órgão de viés autoritário, ele preferia

ficar no Perímetro do que voltar para a vida de antes. Ele me contou que foi a sua mãe quem

“descobriu esse negócio ali e me perguntou se eu queria. Aí quando os técnicos vieram fazer a

visita, ela me avisou e eu me inscrevi”. Ele fala de suas motivações para assumir a identidade

de colono: “A promessa era que o pessoal ia receber um lote pra trabalhar, uma casa pra

morar, ia receber dinheiro pra trabalhar, ia fazer financiamento, ia receber o gado. E tudo isso

tinha na promessa”. Ter acesso a todas essas “facilidades e benefícios” foi um atrativo forte

para esses agricultores que “trabalhavam alugado”. Ele me fala sobre o tempo da cana: 

Quando  nós  ía  limpar  a  cana,  eu  pegava  essas  duas  meninas  que  saíram daqui
[quando eu cheguei para a entrevista elas estavam saindo]  e a outra que mora no
[Setor] C1 e o Branco. Tudo uma ninhada desse tamanho! E quando chegava lá era
cada um com uma enxada dentro da cana. Você sabe que o trator aonde passa o
sucador é mais largo do que onde passa o pneu. E aí, minha filha de Deus, quando
um pegava uma carreira onde passava o sucador e que a outra pegava a do pneu, que
era estreitinho assim, rapaz, de vez em quando eu corria pra  riba igual um capote
para desapartar as brigas. Porque uma ía na frente porque a carreira do outro era
melhor,  mais estreita.  E assim, nós tiramos esse tempo. Eles ajudavam em tudo.
Quando eu plantava aquela minha área morta perto da lagoa eu plantava um horror
de roça. Porque além do lote eu plantava na área morta. Na área morta eu podia
plantar o meu milho. No lote eu não podia. Depois é que foi liberado o cabra plantar
um milho no lote, uma macaxeira, mas de primeiro não podia não. Quem plantava, o
trator do DNOCS ia lá e passava o trator por cima. Se o seito [sujeito] plantasse uma
coisa sem ser mandado por eles, o trator vinha e passava por cima. Por isso eu tinha
que fazer minha área mortazinha, porque lá eu podia plantar o que eu quisesse. Lá

94 Aqui o colono fala de uma experiência de mutirão para a colheita da produção, demonstrando que essa prática
era vivenciada em vários momentos: tratos culturais diversos quando o colono estava doente, além da limpeza
dos canais para receber a água para a irrigação.
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eles não empatavam não. Mas quando era pra limpar esse mato, eu pegava esses
caboclos tudinho. O Branco véi era plantando pé de milho ou de feijão. Ele botava
era quente.

Nas  lembranças  do  colono  tem os  filhos  presentes  no  tempo  da  cana,  um tempo

demarcado pela  sociabilidade do DNOCS, em que todos os  membros da família  estavam

envolvidos na dinâmica produtiva do lote e quintal. Eu pergunto: eles estudavam? “Estudava

sim.  Eles  estudavam de  manhã  e  à  tarde  iam pro  serviço  comigo.  Quando  eles  ficaram

maiorzinho estudavam à noite e aí o dia era liberado pra trabalhar”. Os filhos de colonos,

como relatei,  dividiam o dia entre o estudo e o trabalho. Eu pergunto:  o senhor dava um

dinheirinho pra eles? “Quando sobrava uma coisinha a  gente dava um agradozinho.  Mas

sobrava pouco. O negócio ali era curto. Era arrochado. Aí depois foi mudando pro coco”. A

discussão sobre essas mudanças será tratada no capítulo 3.

3.5 Uma volta ao Perímetro com Seu Zé Barroso: “Nesse tempo os pais tudim botava os
filhos pra trabalhar”

No dia nove de janeiro do ano de dois mil e dezessete, em torno das dezesseis horas,

fui encontrar Seu Zé Barroso em sua casa para irmos “andar” pelo Perímetro. Inicialmente

informei sobre os objetivos da minha pesquisa. Expliquei que queria que ele me levasse aos

lugares que,  na opinião dele,  contam a história do Perímetro.  O Perímetro aqui é tomado

como a extensão de sua casa, a morada do colono95, ou seja, próximo ao sentido trazido por

Bachelard, (1978, p. 197) em seu livro “A poética do espaço”. O autor afirma: “Nossa alma é

uma morada. E quando nos lembramos das 'casas', dos 'aposentos', aprendemos a 'morar' em

nós mesmos. Vemos logo que as imagens da casa seguem nos dois sentidos: estão em nós

assim como nós estamos nelas”. Desse modo, os lugares escolhidos pelo colono trazem muito

do que ele foi, do que ele viu e vivenciou, de sua trajetória nesse espaço, nesse lugar que é seu

e que tem as suas marcas. As lembranças e imagens aqui reproduzidas, nestes termos, são

“imagens da intimidade”, as memórias do espaço “vivido”. Para contar a história do Perímetro

em lugares, ele pensou e orientou que fôssemos ao Setor D1, local onde se encontram os lotes

dos 13 (treze) primeiros colonos do D1. Fomos para lá. Vejamos a imagem que marca esse

momento de nossa conversa:

95 Chamo o Perímetro de morada do colono, porque ,embora eles tenham sido selecionados para fazer parte de
um projeto governamental, eles incorporaram a identidade posta.  Ouvi de um colono que, no início, muitos
alugavam transporte para visitar os parentes que permaneceram em suas localidades de origem, porque sentiam
saudades dos mesmos. Isso mudou com o tempo. Muitos que venderam os lotes, permanecem com o quintal,
local onde está situada a sua morada, conforme dito no capítulo 1.
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Imagem 07 – Zé Barroso contemplando os lotes onde ele começou a trabalhar no Perímetro (jan./2017)

             Fonte: Arquivo da pesquisadora.

O  colono  relata:  “Nessa  época  a  gente  vinha  trabalhar  na  cana,  no  lote  dos  13

primeiros colonos do D1. Quando eles recebiam a mão de obra, eles pagavam a gente”. Nessa

época eles estavam plantando cana-de-açúcar e se fazia necessário agregar mão de obra: “A

gente vinha porque eles estavam plantando cana e no nosso lote não tinha nada ainda”. Depois

que o lote deles ficou pronto, cada colono foi “cuidar” de sua área: 

Depois a gente foi plantar roça, feijão, macaxeira. No quintal era plantar bananeira.
Nós chegamos em 77 e eles antes, em 76. Os quintais estavam prontos. A casa, mas
o lote não. Isso foi pouco tempo, só enquanto não ajeitava nosso lote. Na época lá
era eu, o Luiz da vovó, era o Damião véi. Na época tinha uns colonos que já foram
embora, um que morava na casa do Pantico, o seu Zuilo, o Zé Preto. Nesse tempo eu
tinha 30 anos. A gente saía de casa seis horas pra chegar aqui sete horas e largava as
17 horas. A gente almoçava por aqui. O dono do lote trazia a comida. 

Enquanto ele observava o lugar onde esteve com outros colonos no início do Projeto

plantando cana, Seu Zé Barroso expunha suas lembranças. Ele falou de quando chegou ao

Perímetro: “De onde eu vim veio eu, minha esposa, o Binatan e a esposa, o Damião mais a

mulher. No caminhão que trouxe nós, veio a minha família e a do Expedito. Vinha de dois em

dois. A gente morava lá no Poço Doce”. Enquanto o colono fala do tempo da chegada ao

Perímetro, como era o plantio da cana, o trabalho no lote dos treze primeiros, ele recorda de

suas origens vinculadas à agricultura. Eu pergunto: E vocês vieram para cá porque?

Porque lá [fez uma pausa] Eu mesmo num plantava alugado porque tinha a terra do
meu sogro.  Eu trabalhava 3 dias  pro Granjeiro  e  3  dias  pra mim. Aí  o Wagner
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[gerente do DNOCS] foi lá, fez a reunião, convidou, disse que era bom. Me escreveu
[inscreveu para ser colono], aí deu certo. Mas eu desisti, pedi pra tirar meu nome. Aí
o Vagner foi de novo lá, aí eu coloquei meu nome. No começo era eu, a mulher e só
três meninos.  Um tinha quatro anos,  o outro tinha três  e  o outro tinha dois.  No
começo eu trabalhava sozinho mesmo.

Diferentemente dos  demais  colonos entrevistados,  Seu Zé Barroso não “trabalhava

alugado” antes de se tornar colono, porque trabalhava na terra do sogro, mas o fato de não ter

uma terra sua o incentivou a se inscrever. A indecisão do mesmo (que fez ele desistir) se deu

porque havia um boato de que quando o colono entrava no Projeto ele não poderia mais sair.

Era comum falarem que “aqui era um cativeiro”. O Seu Zé Barroso também sempre foi uma

pessoa  de  temperamento  forte,  que  não  aceitava  as  ordens  sem  questionamentos.  Era

considerado  “insubordinado  e  rebelde”  pelos  técnicos  do  DNOCS.  Ao  longo  de  nossa

conversa ele narra vários episódios que atestam a sua “insubordinação”.

Era bom, porque pra quem vivia trabalhando pros outros,  né? Vim trabalhar pra
gente ficar melhor. E também a gente podia plantar uma coisinha pra nós no quintal,
né? Tinha a história que a gente não podia criar galinha, criar solto, mas depois de
um tempo a gente se reuniu e deu certo. Até os três anos muita gente trabalhou, mas
depois chegou aquelas normas, as extensionistas chegavam em casa e queriam dizer
o tanto do arroz, o tanto do óleo. Aí um dia eu cheguei, a Dona Zuila tava lá em
casa.  Aí eu disse:  olha tudo vocês podem ensinar que eu obedeço, mas medir a
comida da minha panela eu não aceito.  Eu fui  chamado umas poucas de vez na
gerência velha, que era o Doutor Cabral. 

A fala revela que a vida cotidiana dos colonos era atravessada pela intervenção dos

técnicos do DNOCS, que monitorava e direcionava as suas ações. Ou melhor, era como se não

houvesse uma delimitação precisa entre a esfera pública e a privada, entre o que seria de

competência do órgão (cabendo a sua intervenção) e o que seria da responsabilidade (ou “da

conta”) do colono e da sua família. Nesse contexto, os colonos não gozavam de autonomia

para decidir o que plantar e o que criar, ou seja “devem produzir segundo as especificações da

equipe técnica do DNOCS.  […] Exige-se, dos colonos,  um comportamento exemplar,  sob

risco  de  expulsão  do  Perímetro”  (BURSZTYN,  2008,  p.  114). Às  extensionistas  e  às

assistentes sociais, por sua vez, cabia “o acompanhamento cotidiano do comportamento dos

colonos  e  suas  famílias,  de  forma  a  verificar  seus  esforços  e  a  modificar  seus  hábitos

domésticos e sociais (higiene, gestão do orçamento doméstico, estrutura de consumo, lazer,

etc)” (idem). Era exigida do colono a adoção de um novo comportamento, mas afeito a um

perfil  empresarial,  cuja  produção estaria  vinculada  mais  ao  mercado do que  ao  consumo

familiar.  Nesse  sentido,  “a  função  dos  assistentes  sociais  é  apagar  os  vestígios  do

comportamento camponês, no qual a busca de aumentos de produtividade é uma consequência
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muito mais  dos imperativos da subsistência familiar  do que da ideologia de acumulação”

(idem).  Apesar  de  todo  o  controle,  Seu  Zé  Barroso  criava  estratégias  próprias  de

questionamento e insubordinação:

Um dia foi porque eu vendia pão. Aí deram parte. Eu fui, aí o Dr. Disse 'rapaz você
tá desobedecendo?' Eu disse 'não doutor, os outros receberam umas vacas, eu num
recebi'. Depois nós plantemos um feijão que era pra levar prum campo na Gerência
Velha. Aí os jumentos passavam a noite comendo o feijão. (risos) Aí eu bati o meu
feijão e tirei logo a minha parte e levei o resto pra lá. Aí deram parte também. O
doutor disse 'Zé, você já começou de novo?' Eu disse: 'já doutor. Mas o senhor é um
homem formado, todo homem formado passa pela Bíblia. O senhor já viu a parte
que diz que o trabalhador é o primeiro a comer de sua lavoura? Ele disse: 'eu sei Zé'
'Então o senhor num pode me condenar, porque se o senhor me levar pro juiz eu
derrubo porque eu levo a Bíblia' [risos]. Mas de toda a maneira, eles iam dando certo
comigo. 

Observo na narrativa que o colono era constantemente chamado a prestar contas de

seus  atos  na  “Gerência”,  que  era  o  local  onde  funcionavam  os  prédios  e  equipamentos

coordenados  pelo  DNOCS -  escritório  dos  técnicos  da  autarquia,  a  sede  da  Cooperativa,

oficina  mecânica  para  os  tratores  e  demais  equipamentos,  Posto  de  Saúde  e  Consultório

Odontológico, os quais ofereciam seus serviços aos colonos e seus familiares. Seu Zé Barroso

continua me falando de seus atritos com os técnicos da autarquia: 

Mas o difícil mesmo foi aquele Doutor Valdo. Ele foi lá em casa, mandou a doutora
Alice entrar lá no meu curral, mandou amarrar uma vaca pra ela examinar. Essa vaca
foi uma luta danada, eu comprei com o meu dinheiro, aí foi uma briga, uma luta
danada por causa dessa vaca. Aí eu soltei a vaca, ela era valente. Até disso deram
parte! Eu plantei um feijão que eu trouxe lá do meu sogro no Poço Doce. O feijão
que eu plantei também levaram. Botaram oito colono dentro dum quarto mais esse
doutor Valdo. Esse doutor era brabo! Aí eu disse: 'ô, doutor Valdo, aqui tu vai dizer o
que quer e eu vou ficar calado, mas quando eu sair daqui, lá no campo eu vou te
pegar e  tu  nunca mais vai  fazer  esse tipo de coisa.  Esse aí  eu pego ele!  Se ele
soubesse que eu sou de uma raça de Barroso que é homem sobrando, ele vai saber!'
Pois num é que o desgraçado pediu transferência!  [risos]. Mas por causa dessas
coisas  eu  fui  parar  na  Rádio  do  Povo,  denunciar  o  povo do  DNOCS.  Foi  uma
confusão verdadeira. Uma coisa terrível que quiseram até tirar o gerente.

O autoritarismo dos técnicos do DNOCS no trato com os colonos foi se dando em um

contexto de intenso conflito. Muitos colonos selecionados desistiram dos lotes, porque não se

adequaram  às  regras  estabelecidas.  Outros,  como  Zé  Barroso,  enfrentaram  a  situação  e

criaram suas  resistências.  Eles  não  poderiam tomar  atitudes  à  revelia  dos  técnicos,  nem

mesmo comprar uma vaca. Ele deixou claro que obedecia às ordens, mas que em tudo havia

um limite. Por outro lado, os próprios técnicos, diante de determinadas situações, solicitavam

transferência para outras unidades da autarquia, menos conflituosas, talvez. Lembro aqui de

quando fui me inscrever para a seleção de técnicas em organização de produtores no DNOCS.

A agrônoma que me atendeu perguntou para qual Perímetro eu queria me inscrever e deu as
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opções de Paraipaba, Morada Nova, Jaguaruana e Forquilha. Eu já sabia das possibilidades e

escolhi Paraipaba porque era o mais próximo de Fortaleza. Ela arregalou os olhos quando eu

disse  Paraipaba  e  perguntou  o  porquê.  Eu  respondi  a  verdade:  “porque  fica  próximo  de

Fortaleza”. Ela me desejou boa sorte e eu fui embora. Quando passei a trabalhar no Perímetro

e conhecer melhor sua história, entendi, de certo modo, a rejeição dos técnicos em relação

àquele espaço rural. “É um povo que faz confusão por tudo!”, disse-me um desses técnicos

em outra oportunidade. Voltando à conversa com Zé Barroso, pergunto: O trabalho da cana é

diferente do trabalho no coco?

Rapaz,  a  cana era um trabalho diferente,  era mais  ruim que o coco,  porque ela
quando fica grande a gente tem que andar dentro, irrigando, capinando. É quente,
né? Corta a gente, né? O coco não, o coco é fresco. Quando a cana ficava grande
tinha que mudar aqueles estágios96 maior, um em riba do outro. Aí quando ela tava
grandona,  a  gente  tinha  que  sair  cortando aquela  palha  de  um lado  e do  outro,
arrancando mesmo com as mãos. Fazia aquela leira no meio e aí a água podia passar.
Da irrigação. O trabalho na cana era mais pesado que o do coco. Porque nós tinha
que mudar as redes. Se a gente tivesse em cada posição uma rede era bom demais,
mas tinha que mudar e era só três redes no lote. Era de lascar carregar aqueles canos
de um lado pro outro. A gente pegava numa ponta, o menino pegava na outra e vai.
Plantar era rápido, você dava duas capinas e não precisava mais, agora o trabalho era
na irrigação. Agora eu achava bom, porque a gente trabalhava o ano todim e no final
comprava um carrinho, uma coisa. Mas o tempo do coco era melhor, porque a cana
era só uma vez no ano e o coco tem todo o mês. 

O colono, ao comparar o tempo da cana com o tempo do coco, reflete que o segundo

tempo foi melhor para os mesmos. Entre os aspectos positivos, ele destaca os tratos culturais,

especialmente no que se refere ao manejo da irrigação. Eles sofriam quando a cana estava

crescida e precisavam mudar a rede de aspersores ou fazer a limpa da planta: “É quente né!

Corta a gente, né? O coco não, o coco é fresco”, afirma o colono. O plantio do coco torna a

área mais arejada que a da cana, que é fechada e abafada, com pouca circulação de vento. Era

um trabalho que  demandava muito  esforço físico.  Eu pergunto:  Quando vocês  plantavam

cana, no começo, tinha jovens trabalhando com vocês? Ele responde que havia poucos jovens

“porque era poucos colonos que tinham filhos rapazotes. Era mais menino”. Considerando os

colonos entrevistados, tanto Seu Evan quanto Seu Augustinho, Seu Pantico e Dona Teresa

tinham filhos pequenos quando chegaram ao Projeto. Mesmo assim, eles “pegaram o tempo

da cana”. Sobre isso ele afirma:

Pegaram.  No  segundo  ano  eles  pegaram,  eram  pequeninim  mas  ajudavam,
carregavam um cano pra mudar a rede. Geralmente era com oito anos. Tudo que eles
faziam  servia,  né?  A  gente  não  podia  pagar,  a  mão  de  obra  [era  parte  do
financiamento  que  eles  recebiam  através  da  cooperativa  e  prestavam  contas

96 Estágios são frações de cano de ferro galvanizado destinados para elevar os aspersores, de acordo com a altura
da cana-de-açúcar e, desse modo, otimizar a irrigação.
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anualmente] que a gente recebia era só pra comer. A gente só pode pagar trabalhador
depois da primeira remessa de cana.

A mão de obra das crianças era “necessária” para o manejo da cana, pois os colonos

selecionados chegaram com a esposa e os filhos pequenos. É interessante notar que esses

colonos selecionados não atenderam, portanto, a todos os pré-requisitos para ocuparem uma

vaga no Perímetro. Esses critérios incluíam, dentre outros, os seguintes:

idade – os candidatos devem ter menos de 45 anos; capacidade de trabalho – tanto
física como moral; estado civil – somente os homens casados podem ser candidatos;
número de filhos – pelo menos dois, de maneira que a unidade familiar possa contar
com um número  de  braços  capaz  de  assegurar  uma  alta  produtividade  de  terra;
dedicação exclusiva – os candidatos, uma vez aceitos, não podem ter outra atividade
além de colono; […] alfabetização – não se aceitavam os analfabetos (BURSZTYN,
2008, p. 113).

Vários colonos que conheci no Perímetro não atenderam à totalidade desses requisitos.

Os entrevistados, por exemplo, apenas sabem assinar o nome. Outros não tinham filhos com

“braços capazes de assegurar uma alta produtividade de terra”,  eram em maioria crianças

pequenas. Outro colono, João, revelou-me que era jovem quando chegou ao Perímetro, veio

com seus pais. Acontece que seu pai já tinha 50 anos e não pôde ficar como colono. O lote,

portanto,  ficou no nome dele; mesmo sendo solteiro, foi  considerado “arrimo de família”.

Acredito que eles foram aceitos na condição de colonos, mesmo sem atender à totalidade dos

critérios,  porque havia muita  desistência.  Ouvi de alguns colonos que os técnicos iam ao

Sindicato à procura de futuros colonos, “eles adulavam para a gente vim”, ouvi de um deles.

Seu  Zé  Barroso  foi  um deles,  chegou  a  desistir,  mas  o  gerente  voltou  à  localidade  e  o

“convenceu” a ser colono.

Enquanto nos deslocávamos, o colono ia dizendo que não pretendia vender seu lote:

“Eu tenho 10 filhos,  se  eu vender  não vai  dar  nada  pra cada  um.  Quando eu não puder

trabalhar mais,  eu vou arrendar.  Tem filho que quer que o pai venda o lote,  aí  quando o

dinheiro se acaba, ele volta pra dentro de casa pro pai sustentar com o aposento”. Ele fala de

uma situação corriqueira: alguns colonos resolveram “vender” o lote, conforme já sinalizei.

Ele, ao contrário, segue com as suas obrigações de colono: “o DNOCS deu este lote pra gente

trabalhar”. Pergunto:  Por que você acha que os colonos vendem os lotes? Ele diz: “só tem

duas causas: ou eles são preguiçosos, sem vergonha, vagabundo, bebedor de cachaça e não

querem trabalhar e outra é porque são velhos, não trabalham mais e os filhos não querem mais

[trabalhar na agricultura]”. Lembro-me aqui de uma conversa que tive com Seu Maurício, um

colono que vendeu o lote e continua morando no quintal. Eu o encontrei numa ocasião em que
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ele estava colhendo o coco no lote de Cauby97. Surpreendi-me ao vê-lo puxar uma carroça

durante  a  “tirada do coco”98.  Para entender  sobre as  motivações  que levam um colono a

“vender”  o  lote,  apresento  um pouco do nosso diálogo ocorrido  enquanto  ele  “puxava o

coco”:

Eu: Você vendeu o lote?

Vendi. Porque eu tinha repartido com eles [os filhos] e eles quiseram vender, né? 
Mas por mim mesmo eu num tinha vendido não. Era tão bom!

Eu: São quantos filhos?

Seis.  Tudim  aceitaram  a  venda,  né?  Era  oito  carreiras  pra  cada  um,  mas  eles
quiseram vender, né? Eu já tô velho, né?

Eu: Mas você continua trabalhando do mesmo jeito?

É.  E  era  melhor.  Porque depois  de  aposentado  eu  tinha  mais  condição,  né?  De
investir no meu lote. Mas é isso mesmo! Porque eles aceitaram, né? Você sabe que
menino é doido por dinheiro. Eu vendi bem baratim. Na época foi só 50 mil. Um
lote daquele, né? Tá com uns seis anos. E tá tudo lotiadim. Eles lotearam todim. Pra
vender. O coqueiro era bom, né? O rapaz que loteou está tirando. Ele não é daqui,
não. É de Fortaleza. Ele lavou a burra! [ditado popular que indica que a pessoa tirou
vantagem na negociação]. Loteou todim! Acho que já vendeu um bocado. Mas é
assim mesmo! Eles aceitaram, né? A mulher aceitou. Eles têm direito. Eles queriam
a parte deles. 

O diálogo com esse colono despertou em mim um sentimento de piedade por ver a

tristeza nos olhos daquele homem. Ele disse por muitas vezes que não queria vender, mas que

“eles aceitaram, né?”. Todos da família queriam vender, ele foi voto vencido. Aqui, cabe a

segunda hipótese de Seu Zé Barroso: o colono vende quando se sente velho e impossibilitado

de “cuidar do lote”: “eles quiseram vender,  né? Eu já tô velho,  né?”. O “ser velho” aqui

assume um caráter contraditório: ele se sente velho para se responsabilizar pela gestão do lote,

mas continua trabalhando no coco, um serviço braçal que exige considerável esforço físico,

um trabalho que reivindica um corpo habilitado para a sua execução. Trabalhar no coco, como

veremos adiante,  exige  um considerado dispêndio  de energia  corporal.  Abaixo registrei  o

momento em que o colono vai puxando a carroça carregada de coco, processo que detalharei

no terceiro capítulo da tese.

97 Em outubro do ano 2006, Cauby “comprou” o lote de Dona Mazé, viúva de colono. Ela decidiu vender a
propriedade porque adquiriu muitas dívidas em função de uma doença do esposo. Além disso, os filhos não
queriam dar continuidade ao trabalho agrícola. A mesma continua até hoje morando no quintal. Nessa pequena
área produz coco, coentro, cebolinha e jerimum.
98 Processo de colheita do coco para a sua comercialização. Falarei sobre essa movimentação no capítulo três da
tese.
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Figura 08 – O colono Maurício trabalhando no coco  (abr./2016) 

                                                 Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Por outro lado, a fala do colono reflete uma prática comum no Perímetro no que se

refere à partilha do lote entre os filhos (“era oito carreiras  [de coqueiros] pra cada um”).

Conforme informei na introdução, muitos colonos, quando se sentem envelhecidos fazem uma

divisão do lote entre os filhos. Esse modo de “deixar a herança” para os descendentes vai de

encontro à moral institucional, ou seja, o lote é considerado como indivisível pelo DNOCS e

deveria ser repassado para um único herdeiro, o qual seria o responsável pela continuidade

dessa estrutura de produção. Esse modelo “legal”, ao que tudo indica, para os colonos, fere a

sua moral,  em que “todos os filhos têm direitos”.  Mais uma vez vemos no cotidiano dos

colonos a dualidade entre o que institucionalmente é considerado “legal”, “ilegal” e o que eles

definem/estabelecem como “moralmente correto”. 

Desse modo, dividir o lote entre os filhos, ao mesmo tempo em que o torna objeto de

herança entre os descendentes, é uma forma de inviabilizar a sobrevivência destes através da

agricultura.  Isso  ocorre  justamente  pelo  tamanho  da  terra  (cerca  de  três  mil  e  duzentos

metros). O segundo passo após a divisão (em carreiras de coqueiro) pode ser a venda do lote a
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terceiros,  como  aconteceu  com  Seu  Maurício  e  tantos  outros,  podendo  ocasionar  o

rompimento com a tradição da agricultura familiar.

Maurício fala também sobre uma prática comum no Perímetro: “relotear” os lotes. O

novo “dono” do lote é “uma pessoa de fora”, que comprou a propriedade para a especulação

imobiliária no Setor C1, local que se situa a cerca de 3 km da sede de Paraipaba. Com isso,

filhos,  familiares de colonos e “pessoas de fora” “compram” essas pequenas áreas para a

construção de casas99. Continuando a conversa com Seu Maurício, pergunto o que os filhos

fizeram com o dinheiro da venda do lote. Ele responde:

Compraram uma motinha. Tão trabalhando nela. É bom que agora tudim tem uma
moto. Antes eles num tinha uma moto. Agora cada um tem. Pra fazer suas viagens
pro trabalho. Tudim trabalha,  graças  a  Deus!  Tem dois  que trabalha na parte  de
matar mosquito. Essas coisas.  A dengue.  [A antiga SUCAM?] Isso! Da SUCAM
mesmo. Só que é municipal, mas dá pra eles ganharem o salariozinho deles, né? É
pouco, mas gente pobre se “interte” com qualquer coisa. Só não com nada.

Analisando  a  fala  do  colono,  lembrei-me  da  época  em  que  fiz  pesquisa  para  o

mestrado.  Alguns entrevistados diziam que os  colonos vendiam os  lotes  porque os  filhos

pressionavam para comprarem uma moto: ter uma moto para se deslocar pode representar

uma  valorização  social.  Alguns  jovens  que  entrevistei  também  falaram  sobre  isso:  eles

“trabalham no coco” para adquirir bens, ou seja, ter acesso a bens de consumo. João, colono

que chegou no Perímetro com 20 anos, disse-me certo dia que foi um dos primeiros a possuir

uma moto no Perímetro, ainda na década de 1970: “só eu e os técnicos agrícola do DNOCS

tinha moto”, disse-me com certo orgulho. Eu volto a perguntar ao Maurício sobre a “venda”

do lote e ele desabafa:

A gente vendeu porque foi assim… Antigamente a Ypióca pagava as despesas da
cana.  Aí  acabou-se  a  cana.  Aí  quando acabou a  cana,  eles  [os  filhos] viram eu
produzindo até bem. Aí disse: pai eu quero um pedacinho [do lote] Aí eu ia dando
né? Aí quando foi no final sobrou quanto? Você sabe. A Ypioca abandonou. E sobrou
2 mil de conta. Aí eu tive que pagar. Aí eu optei pra vender também. Mas se eu
tivesse ficado eu tinha pago também. Continha veia pequena, né? Dois mil reais! Eu
me agoniei. Me agoniei assim, porque eles queriam também, né? Eram tudo jovem.
Eu nunca fui um pai que negasse nada pra um filho. São 4 mulher e dois homens e
tudo foram de acordo. Só uma lá do B, a Regina, que não foi de acordo. Mas era só
uma, né? Ela era que tava certa. A mais equilibrada era ela, a Regina. Eu me aperreei
com uma continha de nada. É besteira o cara vender. Porque a única coisa que o cara
tem é isso aqui [o lote]. Vende, aí fica sem nada! Mas eu não me arrependo, não. As
vezes a gente vacila porque a gente somo fraco mesmo. 

Além da pressão dos filhos, o colono tinha uma dívida com o Distrito. Conforme ele

explicou, a Ypióca “pagava” a conta da energia de bombeamento, contudo, nem sempre o

99 Falarei sobre isso mais à frente.
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saldo da cana era suficiente para quitar o que chamo de “adiantamento100”.  Com isso, ele

acumulou uma dívida porque “a Ypioca abandonou”, ou seja, deixou de financiar a produção

de cana dos colonos101. As palavras refletem, de um lado, o arrependimento por ter vendido o

lote (“É besteira o cara vender. Porque a única coisa que o cara tem é isso aqui. Vende e fica

sem nada!”) e, de outro, a resignação pelo “erro” cometido (“Mas eu não me arrependo não.

Às vezes a gente vacila porque a gente somo fraco mesmo”). O agricultor deixa transparecer

nas suas palavras que a venda do lote não trouxe melhorias (em termos econômicos) para a

sua existência. Hoje ele é um colono sem lote, apenas com o quintal. 

Voltando à caminhada com Zé Barroso, outro ponto escolhido foi o Posto do Leite do

D1.  Ele  disse  que  era  lá,  muitas  vezes,  que  os  colonos  se  agrupavam para  “falar  mal”

(reclamar) dos técnicos do DNOCS. A imagem abaixo é muito significativa de como estão,

atualmente, os prédios do DNOCS, ou seja, em cada um deles mora, pelo menos, uma família.

Geralmente eles fazem uma pequena adaptação e se instalam. O prédio ganha um aspecto

familiar  com a introdução de um jardim, com vasos de planta e outras inseridas na terra,

dando um sentido de lugar ocupado, lugar de morada de uma família. Outro traço da morada é

o varal de roupas estendidas, roupas femininas, masculinas e infantis. Ficamos de frente ao

prédio, sem fazer barulho para não incomodar a família ocupante.

Imagem 09 – Antigo Posto do Leite – Setor D1 (jan/2017)

                                  Fonte: Arquivo da pesquisadora.

O  DNOCS,  segundo  as  narrativas,  já  não  consegue  manter  a  ordem do  passado.

Quando as famílias ocuparam os prédios e galpões, os técnicos levaram ordem para a sua

desocupação, ordem essa que nunca foi cumprida pelos ditos ocupantes. Sobre o lugar, eu

pergunto: Zé, quando vocês chegavam aqui era cada um com um tambor de leite?

100Chamo de adiantamento, porque eles deveriam pagar após a colheita da cana, momento em que iam prestar
contas com a Cooperativa.
101A Ypióca deixou de financiar a produção de cana, porque essa parceria não oferecia mais vantagem para a
agroindústria.  A produtividade  era  baixa  e  eles  adquiriram  um  terreno  com  capacidade  para  suprir  a  sua
demanda. Foi o que relatou um de seus técnicos.
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Era. Eu tinha duas garrotas que eu comprei e deu a maior confusão  [risos]. Quem
tinha gado chegava aqui com três ou quatro tambor. Uns de 50 litros. Era de manhã e
de tarde. Era uma festa pros colonos. A gente se reunia também pra botar as laranjas,
quem tinha laranja. Era ali, do outro lado da Igreja. Ainda tá do mesmo jeito [disse
olhando  para  o  prédio], colocaram  só  uma  mãozinha  de  cal.  De  manhã  e  de
tardezinha era o ponto deles conversarem. A gente falava mais sobre as ameaça dos
doutor do DNOCS.  

Enquanto ele falava eu ia imaginado a cena: uma reunião informal de colonos, em que

cada  um  partilhava  suas  mágoas  em  relação  ao  tratamento  autoritário  dos  técnicos  da

autarquia,  impondo  condutas,  regras  que  eles  julgavam serem convenientes  ao  status de

colono.  Apesar  das  imposições,  o  colono  diz  ter  saudade  desse  tempo,  um  tempo

caracterizado pela “ordem, a disciplina” e, também, um tempo que lhes dava um sentido de

“segurança”. Sobre isso ele fala:  

Agora a gente achou ruim naquele tempo, mas aquilo que é bom quando se acaba a
gente sente falta. Até que os “doutorréi” serviu muito pra dar aquelas orientação das
coisas pra gente, né? E a gente tinha uma certa segurança aqui dentro, não tinha
tanto  ladrão,  gente  sem  vergonha  que  tomava  as  coisas.  Hoje  aqui  é  cheio  de
maconheiro, de gente sem vergonha. E não tem mais quem tome providência não!
Num tem mais DNOCS, num tem cooperativa, Distrito a gente só vê falar no nome. 

Ele reconhece que os “doutores” foram importantes para a difusão tecnológica. Os

colonos  eram agricultores  tradicionais,  plantavam,  geralmente,  milho,  feijão,  mandioca  e

algodão. Era uma produção voltada para o consumo, produziam culturas de inverno102. No

Perímetro eles aprenderam a ser irrigantes, a usar adubos, fertilizantes e agrotóxicos, os quais

se tornaram imprescindíveis para a produção. O uso dessas técnicas passou a diferenciá-los

em relação aos agricultores tradicionais. Por outro lado, a relação dos velhos colonos com o

DNOCS, no contexto atual, ainda preserva velhos conflitos:

E agora fizeram uma reunião dizendo que querem entregar os lotes, mas pra gente
pagar. Eu num pago um tostão! Eu num quero título de terra de nada! Pra que que eu
quero?  Disseram que a gente ia  pagar a  última parcela  com o dinheiro de uma
galinha!  Porque  num receberam?  Porque  foi  na  época  que  mudou  a  moeda  de
cruzeiro pra cruzado, pra real, sei lá. Aí perdeu o valor. Isso eles nunca vão ver!
Disseram que o Governo mandou entregar pra Prefeitura dar o título de terra, mas o
DNOCS tá agarrado. Parece que eles querem 10 mil reais por cada lote. Os colonos
antigos não querem pagar não. Só os novos, que tem dinheiro. Tem muitos que tão é
vendendo!

O colono fala da velha querela sobre a titulação das terras (lote e quintal). Quando ele

faz uma distinção entre “novos” e “antigos”, é oportuno destacar que os novos são aquelas

102Eles plantavam em função do inverno, que para nós, cearenses, significa o período de quadra chuvosa. Se
chovesse, eles plantavam, havia colheita, havia fartura. Se não chovesse, era a miséria, a fome, o êxodo rural,
problemas relacionados à seca, fenômeno climático característico do semiárido.
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pessoas que adquiriram o lote de um colono originalmente assentado pelo DNOCS, que por

sua vez ele chama de “antigo”. Os “novos”, para os colonos, não têm direito de reivindicar a

gratuidade do lote, porque não passaram pelo mesmo processo que eles, os “antigos”. Desse

modo, conforme dito anteriormente, quando o colono era assentado no Perímetro, ele assinava

um contrato  experimental.  Nesse  objeto  legal,  o  colono  deveria  seguir  as  determinações

contratuais. Caso cumprisse essas regras, ele poderia assinar um Contrato de Promessa de

Compra  e  Venda.  Através  desse  contrato,  o  colono  começou  a  pagar  o  lote  anualmente.

Conforme relatos de vários colonos, representados aqui na fala de Seu Zé Barroso, a moeda

existente no contrato foi se desvalorizando, passou por mudanças e por isso eles não puderam

quitar as prestações. Esse processo não foi vivenciado pelos “novos”, apenas pelos “antigos”.

O tempo foi passando e o DNOCS só voltou a falar em regularização fundiária nos anos dois

mil, quando os contratos assinados já haviam perdido o valor legal. Nessa época eu fazia parte

da equipe técnica paga pelo DNOCS para atuar junto aos colonos. Acompanhei os técnicos do

órgão em várias reuniões no intuito de regularizar a posse dos lotes. 

Contudo, quando foi dito que eles deveriam pagar, quase todos se negaram. Apenas

um colono resolveu pagar  pelo  lote.  A intenção  dele  era  “lotear  o  lote”  ou  “relotear103”,

especialmente  em  função  da  sua  localização,  na  divisa  entre  o  Perímetro  e  a  sede  do

município. Hoje esse “lote” se transformou em vários pontos comerciais (churrascaria, oficina

mecânica, depósito de construção) e casas para moradia. O referido colono trava uma “briga

judicial” com a autarquia, pois apesar de a autarquia “vender” o lote, este não pode ser usado

para outra finalidade que não seja a exploração agrícola.  Na prática,  porém, muitos lotes

perderam a  sua  função  original.  Os  técnicos  vão  até  o  colono  ou  irrigante  “infrator”  e

embargam a obra através de um ofício, o qual geralmente não é cumprido. Vejamos abaixo

uma foto (figura 10) que representa essa situação:

103O mesmo caso que ocorreu com o lote de Seu Maurício. A diferença é que esse colono “vendeu” para uma
“pessoa de fora”, que por sua vez “reloteou”. Seu Edilson, colono, resolveu “relotear”. Outra diferença é que o
lote de Maurício é dentro do Setor B e o de Seu Edilson fica “na beira da pista”, local propício para a instalação
de comércio e, consequentemente, mais valorizado.
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Imagem 10 – Lote “reloteado” – Setor C2 (jan/2017) 

             Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Voltando  à  conversa  com  o  colono,  enquanto  observávamos  o  prédio  e  a

movimentação do Setor, ele me falou sobre a rotina de trabalho no início do Projeto. Assim

como para os demais entrevistados, o tempo da cana era o tempo de dedicação quase integral

ao trabalho. Ele diz que a rotina começava às cinco horas da manhã:

Rapaz, quem não era preguiçoso, cinco horas já tava mexendo! Quem tinha leite
tava tirando leite, quem não tinha tava ajeitando uma irrigação, esperando a água
chegar. A água chegava seis horas, já tava com a rede mudada. Era quatro mudança
de rede por dia. Se não fosse cedo num dava tempo, né, porque a água acabava as
cinco horas da tarde. No começo era eu sozinho. A mulher também ajudava. Com
seis, sete anos os meninos começaram a me ajudar por lá também. Os três mais
velhos ajudavam. Eu fiz uma enxadinha com cabo pequeno pra eles. Cada qual tinha
a sua enxadinha. 

Assim como os dos outros colonos, os filhos de Seu Zé Barroso foram socializados no

trabalho agrícola desde muito cedo. Eu pergunto: eles achavam ruim? Ele responde que não.

“Agora era assim, de manhã ia dois comigo pro lote e um ia pra escola. A tarde um ia comigo

e dois ia pra escola”. As obrigações dos meninos se dividiam entre as tarefas da escola e as do

lote.  Assim  como  fez  com seus  filhos,  que  foram socializados  no  trabalho,  ele  também

começou  a  trabalhar  com seu  pai  desde  cedo.  Observo na  narrativa  de  Zé  Barroso  uma

valorização pelo homem agricultor, considerado “forte e vigoroso”. Ele diz que começou a

trabalhar com 12 (doze) anos. “O papai botava trabalhador. Eu ia porque eu gostava. Era uns

homão dobrado com uma enxada nas costas. Aí eu comprei uma de doze libras, encabei. Eu

acompanhava meu pai”.  O homem que trabalha, o agricultor,  se personifica na enxada.  A

enxada, para ele, simboliza o trabalho, “a enxada é o diploma do agricultor”. Eu pergunto:

Você achava bom ter uma enxada?
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Achava! Papai gostava de botar trabalhador. A mamãe levava a merenda. A meio dia
era o almoço, era feijão com toicim dentro, rapadura. O cabra comia! Mas também
era quinze homens no serviço. Era um pipocado doido! Era nas época do algodão. A
gente plantava milho, feijão e algodão. Era no Serrote, meu pai tinha dois terrenos
lá. Eram duas vazantes. Era uma safra monstra! 

Eu: E vocês ganhavam alguma coisa? 

Não. Só mesmo a roupa, o calçado. Quando nós ficamos rapazinho, de tarde o papai
mandava nós pra festa. Ele dizia:  olha, 10 horas eu tô lá. Mas quando dava uma
certa hora ele tava lá esperando a gente pra levar pra casa.  Era eu, o Chico e o
Raimundo. O Raimundo é lá do Serrote. O Chico morreu. Ia nós três e 10 horas ele
tava lá, esperando. Eu era mais novo, era sem vergonha, mas já acompanhava os
outros. Eu tinha oito anos. Meu irmão tinha 10, o outro tinha onze. Era rapaizote. O
mais velho dançava. Eu mais o outro nós ia jogar caipira104. Naquele tempo, eu nem
sei qual era o dinheiro daquele tempo! Parece que era cruzeiro, cruzado, dois tões,
sei lá. A gente passava até 10 horas. O papai também gostava de jogar baralho. Mas
quando nós tava na festa ele num jogava não! Ele só jogava quando não era dia de
festa. As festas era num grupo de escola. No Serrote, sempre fazia no grupo escolar
a festa. 

O agricultor apresenta as memórias do seu tempo de menino, a rotina com os pais se

veste, no hoje, com cores de alegria e afetos, uma mistura de saudade e lembranças. Para o

narrador, a vida como agricultor tinha os seus divertimentos: o pai, se de um lado os levava

para a lida na roça e se não havia pagamento monetário,  de outro, os “beneficiava” com

momentos de lazer através da participação nas festas.  O pai  criava os filhos com o rigor

característico de seu tempo: podiam brincar, mas havia uma hora marcada para o retorno. Eu

pergunto: Nesse tempo os meninos todos trabalhavam?

Nesse tempo os pais tudim botava os filhos pra trabalhar. Não tinha esse negócio
não!  Era  estudar  e  trabalhar  e  assim  eu  fiz  com  os  meus.  Meus  filhos  tudo
terminaram os estudos  [fazendo referência aos filhos do segundo casamento]. Os
três mais velhos terminaram, falta só a Janaina, que vai terminar no próximo ano.
Eles tudo me ajudaram no lote. O Zé Filho é motorista. O Joabe, tá no Sindicato. O
mais novo, o Lucas, ainda me ajuda. Antes era até meio dia, porque ele estudava a
tarde.  Esse  ano  ele  tá  folgado,  porque  terminou.  Meus  filhos  foram  criados
trabalhado. Não tem essa de se maldizer não! Maldizência é se tiver com fome! Se
não tiver com fome não tem maldizência não! 

Mais  uma  vez  vemos  na  fala  dos  colonos  a  importância  moral  do  trabalho  na

agricultura. Trabalhar era uma forma de moldar o caráter desses meninos, de prepará-los para

a vida. Zé Barroso chegou ao Perímetro com sua esposa e filhos. Eles se separaram e este

constituiu uma nova família. Remexendo em meus antigos arquivos achei uma foto de quando

eu trabalhava como técnica em organização de produtores nos anos dois mil. Nessa foto, o Zé

Barroso estava trabalhando em seu lote com os seus filhos105. Vejamos a figura 11 a seguir:
104Pergunto a ele o que era esse caipira e ele responde: “era aquele negócio que tinha o Ás, o dois, o três, o
quatro, o cinco e o seis. Aí bolava aquele bozózim e botava em cima”. Ou seja, é um tipo de jogo de azar, que
utiliza dados.
105Um dos  filhos  de  Zé  Barroso  foi  um dos  meus  entrevistados.  Trata-se  de  Joabe,  rapaz  de  20  anos  que
atualmente trabalha no Sindicato. Esse jovem me falou muito sobre a sua infância e adolescência de trabalho na
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Imagem 11 – Zé Barroso com seus filhos no seu Lote – Setor C2 (abr./2003)

      Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Para mim, esta foto marca um tempo meu, quando estive em campo na condição de

técnica contratada pelo DNOCS. Naquele momento, me interessava conhecer como era a vida

dos  colonos  e  como  era  o  trabalho  no  lote. Além disso,  firmou-se  uma  parceria  com a

Prefeitura, a qual forneceria horas de trator para a preparação dos solos para o plantio de

feijão. Esta seria uma forma de incentivar os colonos a produzirem.

Eu pergunto:  Zé,  você ainda trabalha no lote? Ele conta que não vai mais ao lote

porque acabou a água da irrigação: “Eu não vou pro lote porque não tem água lá, mas eu vou

pra uma Baixa que eu plantei feijão. Trabalho até meio dia. De tarde eu fico mexendo pelo

quintal”. Portanto, ele ainda está ativo na agricultura. Ele diz com orgulho a sua idade: “Nesse

ano eu intero 71 anos e trabalho todo dia. Se a gente não trabalhar fica é entrevado, cheio de

doenças”.  O trabalho, para ele,  é uma forma de estar vivo no mundo, de preservar a sua

vitalidade. Pergunto-lhe se os jovens de hoje são diferentes dos jovens do seu tempo e ele

relata:

[...] eles não querem trabalhar. E tem outra coisa, a maioria não respeita pai, nem
mãe e nem ninguém! Eu chego pro meu que é casado e digo 'rapaz, porque você está
reagido assim com sua mulher?  Vá lá  e  vá cuidar  da sua família.  Vá,  senão eu
quebro  esse  pau  no  seu  espinhaço'.  E  ele  aceita!  E  não  tem  esse  negócio  de
responder não! Eu digo 'meu filho, vá fazer isso'. Ele diz: papai eu tô terminando um
negócio aqui, vou já. 'Pois vá, que eu tô dando o recado'.

Na narrativa do colono, ele expõe a figura de um pai que valoriza a autoridade como

agricultura.  Sua narrativa  está  presente  no  capítulo  em que trato  especificamente  dos  jovens  do  Perímetro.
Posteriormente, lhe mostrarei esta foto para que me conte mais sobre suas lembranças desse tempo. 
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uma forma de “direcionamento moral” para o comportamento dos filhos. A socialização por

meio do trabalho, conforme já expressei, faz parte desse “direcionamento moral”. Os jovens

de  hoje,  excetuando  seus  filhos,  que  ele  “soube  criar”,  “não  querem mais  trabalhar”.  O

desprezo pela  autoridade  paterna,  para  ele,  é  uma das  razões  desse “desvio  de  conduta”.

Professar uma religião ou “ser crente”, como ele se define, pode influenciar a sua conduta,

embora a centralidade na autoridade paterna seja uma das marcas da tradição familiar  no

campo, conforme já esbocei anteriormente. 

Continuando a caminhada, fomos para a antiga guarita. Lá sentamos e conversamos

sobre momentos íntimos da sua trajetória no Perímetro. Vejamos a imagem desse local (figura

12) que simboliza a antiga autoridade do DNOCS, a qual decidia quem poderia entrar e quem

poderia sair do Perímetro. 

Imagem 12 – Guarita do Setor D1 (jan/2017)

                                          Fonte: Arquio da pesquisadora. 

As  conversas  nesse  cenário  giraram  em  torno  desse  período  de  “encarceramento

parcial” dos colonos. Eu provoco: Zé, conta uma lembrança que você tem dessa guarita. 

Eu plantava laranja. Aí, eu fui lá na cooperativa tentar vender e eles disseram que
não tinha dinheiro. Eu queria que eles comprassem a laranja ou eu ia vender lá no
Cágado [localidade próxima ao Perímetro]. Pedi pra eles comprarem, porque o cabo
Araújo não deixava a gente passar pela Guarita.  [Esse cabo Araújo era contratado
pela cooperativa para vigiar os colonos, impedindo-os de vender seus produtos fora
da Cooperativa] Eles disseram: 'não tenho dinheiro não!'. Eu disse: 'então eu vou
vender!'.  Aí,  fui  colher  a  laranja,  tinha  umas  caixas.  Coloquei  dentro  e  fui  pra
Guarita. Lá eles não queriam deixar passar. Eu disse: 'Abra essa merda senão eu
quebro essa merda ai!'. Ele não quis abrir, mas eu peguei e passei! Quando eu tô lá
[No  Cágado,  vendendo  as  laranjas],  o  Zé  Francisco  [gerente  da  cooperativa  e
funcionário do DNOCS] chega com o Cabo Araújo. Eu já tava entregando a laranja
pro homem. Aí, só deixaram eu entregar a laranja. Peguei o dinheiro, coloquei no
bolso. Ele disse: 'Cadê o dinheiro?'. 'O dinheiro é meu!'. Se quiser pode ir pra p. q.
p.!'. E fui-me embora. 
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A “guarita” representava o poder  do DNOCS sobre a produção dos colonos e sua

possibilidade de movimentação. Seu Zé Barroso era considerado um colono “destemido” e/ou

“confuseiro”. A sua “precisão” fazia com que ele enfrentasse o poder instituído. Ele contou

que só foi vender a laranja fora do Perímetro porque a Cooperativa não pôde ou não quis lhe

adiantar  o  dinheiro.  Ele  disse:  “eu  sempre  entregava  na  Cooperativa,  mas  nesse  dia  eu

precisava  de  dinheiro  pra  comprar  um  remédio.  Ele  não  quis  me  adiantar  nada”.  Ter

“enfrentado” os técnicos do DNOCS lhe rendeu certo prestígio, ele passou a ser respeitado:

“Daí  pra  frente  o  Zé  Francisco  ficou  me  conhecendo  e  viu  que  eu  não  era  homem de

brincadeira não! Aí, quando eu precisava de dinheiro ele me arrumava. Porque se ele não

arrumasse, eu ia vender, seja o que for”. Na fotografia abaixo vemos o Zé Barroso segurando

a hoje “inofensiva” cancela, ou o que sobrou dela. Esse ponto simboliza a permissão ou não

para entrar e sair desse espaço rural. Hoje muitos que moram no Perímetro sequer sabem o

porquê de sua existência. 

Imagem 13 – Zé Barroso na Guarita do Setor D1 (jan/2017)

                                                           Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Na fotografia acima (figura 13) registro o momento em que ele se aproxima do que

restou de uma cancela. Para o colono, esse tempo ficou para trás, a cancela hoje não oferece

mais nenhum perigo e nem afronta aos colonos. Essa “guarita” não era a única existente no

Perímetro. Antes da estrada106 cortar o Projeto, havia quatro delas: uma situada no Setor D1 (a

106 Falarei sobre a estrada Sol Poente no próximo capítulo, quando tratarei do tempo do coco e da “chegada” da
estrada, que provocará mudanças na sociabilidade das famílias dessa localidade.
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da foto acima), outra no Setor B, que fazia divisa com a sede do município, uma terceira,

localizada no Centro Gerencial107 e uma quarta numa localidade chamada Camburão108.

A figura do Cabo Araújo, um sujeito contratado pela Cooperativa para “pastorar os

colonos”,  é  representativa  dessa  época.  Perguntei  ao  colono  quanto  tempo  esse  Cabo

permaneceu no Perímetro. 

Ele ficou bem uns quatro anos. Só que um dia, ele e mais outro soldado lá deram
uma pisa num crente. Nessa época o pastor tinha me botado no setor da Delegacia
pra  ver  essas  causas  assim.  Aí  eu  fui  lá  no  delegado,  conhecia  o  delegado.  O
delegado disse que não podia fazer nada, porque o cabo Araújo era do pessoal do
DNOCS, do Zé Francisco, num sei quê. Aí eu disse: 'Doutor, tanto vai sair você
quanto o cabo Araújo!'. Aí eu vim no Paracuru falar com o prefeito. Nesse tempo o
prefeito de lá mandava lá e aqui. Eu disse: 'Rapaz, você tem que tirar o delegado e o
Cabo Araújo de lá'. Ele disse: 'Zé, vá que eu vou mandar um documento tirando ele
de lá'.  Quando eu cheguei em casa já tinham mandado um documento tirando o
delegado e o Cabo Araújo. Era um ladrão sem vergonha! Deixava o pessoal passar
com roubo pra partir com ele! Aí ficaram me respeitando mais! Tanto o DNOCS
como a polícia daqui. 

Independentemente do teor de veracidade da história narrada, o fato é que o citado

cabo não ficou muito tempo no Perímetro. Ele entrava em constantes situações de conflito

com  os  colonos  em decorrência  da  “venda  clandestina”  da  produção.  Alguns  relatos  de

colonos dizem que essas guaritas foram desativadas em 1986, período em que o “DNOCS

perdeu o poder aqui dentro”. Esse período coincide com a abertura política e o fim da ditadura

militar.  Tratava-se  de  um  momento  de  plena  efervescência  política  no  cenário  nacional,

quando  os  movimentos  populares  e  setores  progressistas  se  aglutinavam  em  torno  da

elaboração da Carta Magna, a Constituição de 1988, que viria a ser chamada de Constituição

Cidadã.

3.6.  O tempo da  cana-de-açúcar para  os  filhos  de  colonos:  as  narrativas  de  Suzito,
Nirinha e Branco

Suzito 

As narrativas dos filhos de colonos seguem a mesma orientação dos pais no que se

refere  ao  tempo  da  cana,  um  tempo  marcado  pela  sociabilidade  no  trabalho  e  pelo

autoritarismo  do  DNOCS.  Suzito  contou  que  chegou  ao  Projeto  com 12  anos  de  idade.

“Cheguei criança, praticamente. Conheci o Projeto desde o início. Passamos por várias fases

desse Projeto. Foi em 12.01.1978. Aí veio eu, papai, mamãe e cinco irmãs”. Ele conta que era

107Nessa época o Centro Gerencial era todo cercado. Só entravam pessoas autorizadas.
108Localidade que faz parte do Perímetro, mas que ainda não possuía lotes irrigados nesse tempo. Os lotes da
segunda etapa foram implantados no início dos anos 1990.
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“o único filho homem. Tem três mais velhas e duas mais novas que eu. Aí veio uma casada. A

mais velha já veio pra ser colona, porque ela é colona no  C1. Aí a gente passou por essas

fases”. Ele informou que eles moravam em Itapipoca na propriedade de um fazendeiro: “as

terras que nós morava, o meu avô chegou com 08 anos de idade e criou uma família de 18

filhos e os filhos já tiveram filhos, que eu saí de lá com 12 anos”. O fazendeiro vendeu a

propriedade e indenizou os moradores: 

Aí, no dia que o papai tava no Sindicato de Itapipoca pra ajeitar a indenização. Aí o
pessoal do DNOCS chegaram lá procurando gente pra entregar [os lotes], aí foi bem
na hora. A gente não sabia onde ia, nós não tinha rumo nenhum. Nós era morador.
Porque as terra era dos Teixeiras de Uruburetama. Lá a gente morava e pagava a
renda todos os anos. Tudo o que você fizesse era dado uma parte pros donos da terra.
Se pedisse dinheiro a juros você ia pagar os juros que eles cobrassem. O papai levou
sorte  lá,  porque  ele  pegou  um  emprego  que  não  tinha  quem  quisesse,  que
aguentasse,  era  fazendo  rapadura.  Ele  passou  20  anos  fazendo  rapadura.  É  na
fornalha direto.

Suzito tem em sua memória o tempo anterior a sua chegada ao Perímetro. A proposta

de ser colono surgiu no momento em que eles estavam “sem rumo”, foram “retirados” da terra

onde eram “moradores”, terra que criou seus filhos e onde seus filhos criaram seus netos. Mas

era uma terra que não era sua. Então, ser colono, naquele momento, foi uma “sorte”.

Nossa conversa aconteceu no seu ponto comercial na sede de Paraipaba. Atualmente

ele vende material de irrigação.109 Seus dois filhos trabalham com ele na empresa. A filha

ajuda a mãe nas tarefas da casa e numa pequena lojinha de presentes.  Conforme dito,  no

tempo em que ele chegou, o “Projeto era um cativeiro.” Sobre o tempo da cana ele diz:

Nós só prestava contas uma vez no ano com a cooperativa, na época. Era a história
da cana. Às vezes, a gente comprava no comércio aqui durante o ano, também ia
recebendo a mão de obra também, ia vivendo desse jeito até chegar. A gente passou
pelo primeiro financiamento de gado, que tinha essa situação, que você não podia
vender um litro de leite, vender nada fora, era tudo dentro da cooperativa. Aí no fim
do ano vendia a cana e prestava conta. Não sei se foi no primeiro ou no segundo ano
que o papai prestou contas com a Agrovale e a Cooperativa, que ele recebeu 21 mil
na época. Eu ainda me lembro. Não sei nem que ano foi, sei que era 21 mil. A gente
já ficou satisfeito. Só que o padre Pascoal, inteligente, entrou com uns advogado aí e
a gente conseguiu mais 20 mil que a Agrovale ia tirando dos colonos. Era um direito
que  nós  tinha  e  eles  não  deram  esse  direito.  Então,  o  padre  entrou  com  uns
advogados e conseguiu mais 20 mil. Foi bom. A gente passava o ano todim cuidando
da cana. O gado, a gente ia botando o leite pra cooperativa e prestando conta da
ração, ia recebendo a mão de obra de 15 e 15 dias pra ir sobrevivendo até prestar
contas da cana.

Nas memórias de Suzito aparece Padre Pascoal. Esse padre foi muito atuante junto aos

109Ele comercializa especificamente um filtro para evitar que as impurezas da água obstruam os microaspersores.
Começou vendendo no Perímetro, mas atualmente vende para todo o Nordeste. Ele me contou que patenteou o
equipamento e a empresa está em franca expansão.
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colonos e chegou a ser prefeito de Paraipaba na década de 1990. O narrador fala exatamente

de uma discordância  em relação ao  pagamento  da cana-de-açúcar  por  parte  da Agrovale.

Martins (2008, p. 179) relata um desses conflitos ocorridos em 1979 e que envolveu a figura

do Padre Pascoal. Ela informa, baseando-se em um relatório da paróquia de Paraipaba, que os

irrigantes  se  mobilizaram contra  a  Cooperativa,  a  Agrovale  e  o  próprio  DNOCS.  Nesse

relatório, o contrato de comercialização entre a cooperativa e a usina seria um “instrumento de

pressão utilizado para garantir o monopólio da cana”. O DNOCS atuaria na “expulsão” do

colono que descumprisse o respectivo. “Os associados denunciaram o desconto de taxas e

impostos do IAA, Funrural e ICMS” e reclamaram da “quebra no peso e as variações no peso

da cana”. (idem) A autora, em 1998 entrevistou o reverendo. Para ele, poucas famílias têm

uma história tão trágica como a dos colonos. Ela acrescenta em relação a esse episódio:

A imposição do DNOCS desencadeia a mobilização das famílias do Curu-Paraipaba,
acarretando  violências  contra  os  irrigantes  e  ameaças  ao  vigário.  Apoiada  pela
CONTAG, clero, parlamentares, Federação de Órgãos para a Assistência Social e
Educacional  (FASE)  e  Movimento  Feminino  pela  Anistia,  a  luta  repercute  nos
Projetos de Irrigação do Nordeste. (MARTINS, 2008, p. 179)

Nas narrativas de Suzito observa-se como era a  sistemática de comercialização da

cana, em que eles prestavam contas anualmente. Ele lembra que nessa época havia a produção

de  leite,  que  eles  receberam  mediante  financiamento  e  funcionava  como  uma  renda

complementar à cana. Além disso, recebiam “a mão de obra de 15 e 15 dias”, que funcionava

como uma espécie de adiantamento “pra ir sobrevivendo até prestar contas da cana”. 

Durante nossa conversa, suas memórias apresentam a rigidez do “tempo do começo”,

tempo em que foram assentados os primeiros 13 colonos. Há no imaginário dos que viveram o

tempo endurecido do DNOCS que os maiores “sofredores” foram esses primeiros, os quais

“foram manipulados” e sofreram com as imposições dos técnicos da autarquia, viveram no

Perímetro  o  auge  da  ditadura  militar.  Ele  também vivenciou  o  “tempo  das  guaritas”.  As

guaritas, embora representassem a autoridade do DNOCS, por outro lado, simbolizavam as

resistências, as estratégias de sobrevivência dos colonos em um contexto repressivo. Vejamos

o que ele fala a esse respeito:

O Projeto era chamado de cativeiro. Porque tinha um sujeito chamado cabo Araújo
que fez raiva a muito colono [risos]. Você tava aqui nesse tempo? [Digo que cheguei
em 2001] Ah, chegou muito tempo depois, não sabe nada do que a gente passou…
Era chamado de cativeiro, porque a gente era obrigado a isso. Você não podia passar
aqui na entrada com um litro de leite ou um quilo de feijão. 

Eu: Você ainda pegou esse tempo?

Peguei! Ainda passava alguma coisa escondido! Porque a gente pegava água nesse
chafariz da Paraipaba, na entrada da Cidade. Todo mundo do Projeto pegava água aí,
pra beber. Pegava um tambor de 50 litros de botar leite. Aí vinha e pegava água
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nesse tambor. Às vezes meu cunhado trazia uns litros de feijão dentro e conseguia,
vendia pra comprar alguma coisa. Porque nós só prestava contas uma vez no ano
com a cooperativa na época. Era a história da cana. As vezes a gente comprava no
comércio aqui  durante  o ano.  Também ia recebendo a  mão de obra também. Ia
vivendo desse jeito até chegar. A gente passou pelo primeiro financiamento de gado,
que tinha essa situação, que você não podia vender um litro de leite, vender nada
fora,  era tudo dentro da cooperativa.  Aí no fim do ano vendia a cana e prestava
conta.

A narrativa do filho de colono é compatível com a fala dos demais entrevistados. A

guarita simbolizava o “cativeiro” coordenado pela autoridade do DNOCS e materializado pela

Cooperativa. Por outro lado, não significava que os mesmos aceitassem passivamente essas

determinações. Eles lutavam, calados ou não, mas “davam um jeito de ir passando”. A seguir

vemos  a  figura  14,  que  apresenta  a  “entrada”  da  cidade,  local  onde funcionava uma das

guaritas do Perímetro. 

Imagem 14 – Entrada da sede do município de Paraipaba – divisa com o Perímetro  (jan/2017)

                        Fonte: Arquivo da pesquisadora.

No local onde vemos Santa Rita de Cássia (padroeira do município) era onde ficava a

antiga “guarita.” Devido à proximidade com o chafariz, os colonos ludibriavam o “vigia da

guarita”, ou seja, passavam com recipientes cheios de leite para vender, com a “desculpa” de

que  pegarem água  para  o  consumo  familiar.  A foto  acima  (figura  14)  também revela  a

“evolução” de um tempo: no lugar dos prédios que observamos ao redor da santa havia uma

extensa vegetação nativa. “Aqui era tudo mato”, dizia o colono. Vejamos a seguir a fotografia

que mostra o local onde até hoje fica o chafariz (figura 15). Muitas pessoas da cidade ainda se

utilizam dessa água para os afazeres domésticos.
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Imagem 15 – Chafariz da sede do município de Paraipaba  (jan/2017)

    

Fonte: Registro da pesquisa.

A foto mostra como Perímetro e sede são próximos. O que era mato até a década de

1980, hoje está tomado por casas e, principalmente, por comércios. Vários lotes dos Setores

que fazem divisa com a sede (Setores B e C2) foram “reloteados” nos mesmos termos do que

aconteceu com os lotes de Seu Maurício e de Seu Edilson.

O  jovem  Suzito  vivenciou,  no  tempo  da  cana,  as  dificuldades  de  sobreviver  da

agricultura e também no trato do gado confinado, adquirido através de financiamento pela

Cooperativa, a qual entra em crise depois dessa operação110. Descrente com a instituição, o

filho  toma as  rédeas  da gestão  do  lote  e  resolve  vender  o  leite  “na  Paraipaba”,  sede  do

município, ao invés de entregar na cooperativa. Ele reclama que o que eles produziam não era

suficiente para pagar os custos com a mão de obra. Eu pergunto se ele sempre ajudou ao pai

no lote e ele responde assim: “Foi. Depois de casado ainda trabalhamos de metade. Mas às

vezes não funcionava, porque quando o dinheiro era pouco funcionava, quando era mais ele

queria ficar com tudo só pra ele. Aí eu acabei desistindo. Depois eu separei uma banda do lote

e  fiquei  trabalhando,  que  nem  essa  banda  que  eu  fiquei  até  hoje”.  O  filho  reclama  da

autoridade paterna, que ditava as regras para o uso do lote. Alguns estudos retratam que esses

conflitos dificultam a sucessão hereditária da unidade agrícola familiar, quando os projetos

dos mais jovens, os filhos, não são respeitados ou incentivados pelo pai, o qual representa a

autoridade no âmbito familiar (ABRAMOVAY, 1998; CASTRO, 2013).

110Esse financiamento “ajudou” a fechar a Cooperativa definitivamente. Os colonos contam que houve muitos
desvios. Cerca de cem colonos acabaram endividados. Na época em que trabalhava como técnica no Perímetro
pude acompanhar a negociação do Banco do Nordeste com esses colonos. Eles individualizaram as dívidas.
Alguns negociaram, outros “deixaram para lá”.



112

Outro assunto que conversamos foi sobre os jovens do seu tempo e os de hoje. Suzito

acredita que eles são diferentes entre si, sendo que o fato diferenciador reside no trabalho. Ou

melhor,  a socialização por meio do trabalho  começava desde criança. Ele, assim como os

demais entrevistados, aponta que a legislação atual (que ele chama de “direitos humanos”)

constitui um “problema”, porque as crianças não crescem “com aquela vontade de trabalhar”.

Ele argumenta que ele e as irmãs trabalhavam na agricultura, inclusive sua mãe, ou seja, o

trabalho agrícola (antes e depois do pai se tornar colono) era uma atividade exercida de forma

partilhada por todos os membros da família. Vejamos a narrativa a seguir:

Não tive quase juventude. Foi só trabalhar, trabalhar. Eu não gostava de festa, como
não gosto até hoje.  Praticamente eu nunca brinquei.  Mas eu acho que o pessoal
naquele tempo se dedicava ao trabalho mais do que hoje. Até porque os direitos
humanos não deixam a pessoa trabalhar de novo [desde criança]. Então nem tudo vai
como antigamente.  Antigamente  era  muito  melhor.  As  pessoas  se  dedicavam ao
trabalho desde pequena com o pai. Aí já crescia com aquela vontade de trabalhar. Eu
trabalho desde 6 anos de idade. Com 6 anos de idade eu já ia pro roçado mais ele,
com 6, 7 anos, a gente fazia o que podia. 

Eu: As tuas irmãs iam também?

Elas  trabalhavam,  ajudavam também.  Não  tinha  isso  não.  Até  aqui  mesmo elas
chegaram a trabalhar.  Aí,  depois elas começaram a trabalhar com bordado, essas
coisas. Mas sempre trabalharam, elas. Sempre trabalharam. 

Eu: E a tua mãe? 

Não, não. A mãe sofria muito quando a gente morava na serra. Porque o papai, além
de trabalhar fazendo rapadura, ele tinha os terrenos dele pra plantar. Então a gente
botava trabalhador, a mamãe tinha que fazer comida e levar numa distância de 3, 4
quilômetros. Lá eles sofreram mais. Aqui a mãe cuidava mais da casa. Ela trabalhou
pouco. O papai sempre criou. Mamãe tinha muita planta de remédio e jardim. Ela
criava demais,  era peru,  galinha,  porco.  Ela tinha sempre duas porcas  parideiras
direto. Mamãe toda vida foi trabalhadeira demais. Ela faleceu faz 3, 4 anos.

Analisando a fala  do entrevistado é  possível  perceber  que,  para ele,  o conceito de

juventude pode estar associado às vivências de lazer (festas e brincadeiras), ou seja, atividades

que não exigiam compromisso e  responsabilidade.  A juventude seria,  para ele,  uma etapa

“irresponsável” da vida. Ele afirma que não teve juventude, no entanto, foi um jovem que se

dedicou ao trabalho. Dedicou a sua juventude à responsabilidade do trabalho no lote com seu

pai. Desse modo, conforme já refletimos, não se pode pensar a juventude como uma categoria

homogênea, nem tão pouco naturalizá-la.

Por outro lado, embora o entrevistado argumente que a “proibição do trabalho infantil

é um problema”, ele, assim como o pai, todavia em outras condições, também socializou os

filhos no trabalho. 

Ele [apontando para o filho Éricles] começou com 16 anos aqui na Fábrica. E com
12 anos ele já ia pro lote. Agora aqui começou com 16 anos e o outro foi com 13. No
lote ele sempre ia às vezes comigo. O outro não terminou os estudos porque num
quis, mas tempo teve de estudar. O trabalho não “empalha” os estudos. Agora eu não
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estudei, eu não sei, porque lá em casa era só eu de homem. E era dentro do trabalho
direto com o papai.  Aí  num tinha como.  Eu estudei só até  a  quarta  série  só do
primeiro grau. Mas eu acho que pra mim o que eu estudei foi suficiente. Poderia ter
sido  melhor  se  tivesse  terminado  os  estudos,  mas  às  vezes  … a  gente  procura
desenvolver as coisas. Com 16 anos eu comecei fazendo gaiola [de passarinho], com
17 anos, eu fazia espingarda. Com 18 anos, eu passei 15 dias sem ir no colégio, no
tempo daquele gado do Felício. Não, foi com as reformas que teve lá em casa. O
pedreiro chegou pra trabalhar, eu ficava observando, eu era curioso, eu passei 15
dias observando eles trabalharem. Eu ia buscar o capim pro gado e ficava lá mais
eles. Passei 15 dias sem bem ir pra escola. Aí quando eles foram embora eu peguei
um vidro de desodorante e fiz o primeiro ponto111, aí comprei uma colher e comecei
a fazer as cocheiras dos bezerros. Aí com 22 anos eu fui pra Rondônia, trabalhar em
construção, a minha vida foi com construção. Tudo aqui foi eu que fiz [mostrando a
casa].

A narrativa de Suzito impulsiona diversas reflexões. Uma delas é a dicotomia estudos

versus trabalho. Para ele, assim como para os demais entrevistados, o trabalho tem um valor

moral. Arroyo (2015, p. 46-47) traz uma importante contribuição a esse debate quando trata

do “trabalho na ética popular”. Sob esse prisma, “o trabalho é uma experiência cultural para a

infância popular tão determinante quanto a experiência cultural do educar”. Ou seja, “veem o

trabalho como o modo humano de existir, onde se formam desde crianças e se humanizam”.

Além disso, “na precarização da vida familiar, na escassez de trabalho, no desemprego dos

pais, as crianças são levadas a ser sujeitos ativos de trabalho para a sobrevivência pessoal e

familiar” (idem, p. 23). Foi assim com os entrevistados deste estudo: todos os membros da

família precisam trabalhar no lote para garantir a sobrevivência do grupo. Por isso, o autor faz

uma crítica às legislações e políticas públicas que minimizam ou subestimam as situações

reais que impedem ou impossibilitam a erradicação ou o “declive do trabalho” infantil e de

adolescentes. Ele sugere que a escola precisa compreender “o trabalho como matriz social,

cultural,  moral,  de  sobrevivência,  reconhecimento  e  aprendizagem”.  Isso  abriria  uma

perspectiva “para entender o sentido social dado à escolarização e à formação dos filhos pela

classe trabalhadora empobrecida” (idem, p. 40). Voltarei a essa discussão no decorrer desta

tese.

Depois ficamos conversando sobre o funcionamento da fábrica. Ele relatou que não

faz propaganda na internet e nem no Vale São Francisco112, porque eles não dariam conta das

encomendas. Ele falou que tem 20 (vinte) pessoas envolvidas nesse trabalho, que ele chama

de  projeto,  sendo  que  uma  parte  não  tem  carteira  assinada.  Falou  das  dificuldades  de

conseguir recursos no banco pela exigência de garantia real113.  Disse que usa dinheiro do

111 Ele fez com o vidro de desodorante um prumo de centro, equipamento utilizado pelo pedreiro para avaliar se a
parede está alinhada.
112O Vale do São Francisco é a região perenizada pelo rio São Francisco e seus afluentes. Está localizada em sua
grande parte nos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. 

113Ter um imóvel no seu nome para dar de garantia ao Banco no caso de inadimplência é um dos requisitos para

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
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“Crediamigo”114, que é de 8 mil reais. É pouco, mas serve, porque ele usou esse dinheiro para

comprar uma moto e suprir outras necessidades do “projeto”. O lote da família, atualmente,

não está produzindo. Ele não tem mais interesse na exploração agrícola, especialmente em

função da expansão de seus negócios com filtros para o sistema de irrigação. “Se eu não

tivesse  ido  pra  Petrolina  [colocar  uma  filial  lá],  eu  tinha  feito  um galpão  lá,  mas  com

agricultura não. Pra mim não tem mais futuro não. Ali se não for pra nós construir… Pra mim,

vender pra outra pessoa plantar, quanto é que vale um lote daquele? Aí, eu num vejo, pra

agricultura eu num vejo não”.  Ele pensa em vender  o lote  para investir  na sua empresa:

“Porque se o Governo não me ajuda, se o banco num me ajuda que eu não tenho capital, então

é o lote que vai me servir. Se eu num puder vender um terreno ali, plantar eu num planto!”. O

lote dele é bem situado e, por conseguinte, tem um considerável valor de mercado.115  “O meu

lote é bem na beira da pista, de frente ao do finado Seu Adalberto. Então lá só serve pra

construir.  Pra agricultura não dá. Porque você tem que cavar um poço, mas pra encher as

caixas do pessoal”. Ele insinuou em nossa conversa que pensa em conseguir um empréstimo

para escavar um poço semi artesiano116 no lote com o pretexto de fomentar o plantio de coco,

mas a ideia dele é “relotear”. Relatou ainda suas dificuldades em conseguir capital de giro

para movimentar a empresa. Disse que enfrentou muitas dificuldades, mas que depois que se

inseriu no mercado de Petrolina as coisas melhoraram. Depois foi me mostrar um filtro pronto

e nos despedimos. 

Os familiares de Suzito, assim como os de seus antepassados, foram agricultores. Seus

filhos,  assim  como  ele,  foram  socializados  no  trabalho,  inicialmente  na  agricultura.

Atualmente,  o  sustento  da  sua  família  ainda  está  vinculado  à  agricultura,  mas  não  a

agricultura  tradicional,  e  sim a agricultura irrigada.  Ele não é  mais  o  produtor,  ele  é  um

empresário que presta serviços aos produtores. O lote, para ele, representa uma possibilidade

de ampliar o capital de giro da sua empresa. Por outro lado, o lote também é uma herança da

família. Seu pai ainda vive e, embora ele considere que, por ser o filho homem, foi o que mais

trabalhou junto com o pai no Perímetro, para o patriarca, todos os filhos têm direitos. O lote,

neste caso, faz parte de uma “questão conflituosa” entre os membros desta família de colonos,

assunto que não aprofundamos em nossa conversa.

se habilitar a um financiamento bancário.
114Tipo de linha de crédito oferecida pelo Banco do Nordeste para viabilizar e oferecer capital de giro para
pequenos investidores.
115Os preços de lotes no Perímetro, segundo os colonos e moradores em geral, são bem variados. Há lote “na
beira da pista”, que custa entre trezentos mil e até hum milhão de reais. Outros mais afastados podem custar até
cinquenta mil reais.
116No projeto a ser apresentado ao Banco, ele colocará que o financiamento é para o custeio do coco, mas na
realidade ele pretende “vender” o lote ou “relotear” para vender suas partes. 
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Nirinha

Minhas conversas com Nirinha se deram em diversos momentos em que estive no

Perímetro.  Ela  tem 36 anos,  é  neta  de colono,  mas  foi  “criada  como filha”,  conforme já

expliquei na introdução desta tese. Nossos diálogos perpassam ese texto porque me ajudou a

entender a trajetória dos colonos no Perímetro, bem como as experiências vivenciadas pelos

jovens no tempo da cana e no tempo do coco. A agricultora, conforme já foi apresentada na

introdução, é neta de colono e uma das minhas principais interlocutoras no Projeto. Sua mãe

casou cedo e veio para o Projeto (morar com os pais), acompanhada do marido, de Nirinha e

de seu irmão. Ela relatou que no início “o pessoal do DNOCS não queria aceitar, mas depois

deu certo. Nessa época a mãe só tinha o Francisco, meu irmão e morava em Itapipoca com a

minha outra avó. O DNOCS era muito rígido e não deixava outra família vir morar com uma

família  de colono. Só que depois a mãe veio.  Não sei  como o meu avô resolveu lá pelo

DNOCS. Aí depois que a mãe chegou aqui ela teve a Silvana. A Silvana já nasceu aqui. Na

época meu pai veio também. Ela nasceu em casa. Quem fez o parto dela foi a Dona Alda, que

mora de frente lá de casa. Não deu tempo ela ir pro hospital. Só existia hospital no Paracuru”. 

Íamos conversando enquanto ela fazia o almoço sobre os jovens do seu tempo: “O

DNOCS escolhia quem tinha muito filho pra ajudar na produção. Aqui os colonos tinha de

oito a dez filhos”, disse-me sobre os critérios de seleção dos colonos e da participação dos

filhos no trabalho agrícola naquela época. Ela me disse que quando os seus avós chegaram ao

Projeto ela ainda nem tinha nascido. Seus avós chegaram em 1977 e ela nasceu em 1980. Ela

informou que acompanhou o avô desde o começo e se lembra de muita coisa. Eu pergunto:

Você se lembra com quantos anos começou a andar com seu avô no lote? Ela disse: “lembro.

Olha, quando a gente era criança o meu pai [seu avô] tinha esse costume, ele acordava muito

cedo pra  tirar  leite.  E  a  gente  ia  piar  as  vacas  pra  ele”.  O que  é  piar, pergunto  eu.  Ela

responde: 

É amarrar as vacas pra ele tirar o leite. Eu tinha cinco anos. Era eu e meu irmão
Francisco. Porque naquela época era umas dez vacas. E o pessoal entregava o leite
pra CIVAC (Cooperativa dos Irrigantes do Vale do Curu). Era em 1985, por aí assim.
Porque o pai toda vida que ele ia tirar o leite ele amornava a água. E sabe que horas
era?  Era  de  madrugada!  Aí  a  gente  acordava cedo e  ele  deixava  a  gente  ir  pro
estábulo. Ele ligava a luz. Tinha só uma luz assim. Como a gente gostava, a gente
acordava e ia. Aí a vó acordava cedo também. Aí as vezes a Elisa ia, a minha tia, que
era pra ajudar.

Eu: E no lote, Nirinha?
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No lote, assim, a gente não começou a trabalhar nesse tempo. A gente já era grande.
Tinha uns oito anos. Ele trazia a gente pra apanhar feijão, mudar as redes de cano
dentro da cana. Essa parte aqui era só cana todinha [aponta para o lote] e tinha que
mudar a rede de cano, que era dentro da cana.

Analisando atentamente a narrativa de Nirinha, é possível observar que ela tem uma

visão diferenciada em relação ao que se denomina legalmente como trabalho infantil. Ou seja,

na mesma perspectiva trazida pelos relatos de Seu Augustinho, uma pessoa de oito anos era

considerada  “grande”  e,  portanto,  assim como os  demais  membros da família,  deveria  se

envolver nas tarefas do lote. Os estudos de Moura117 (1978, p. 21) apontam que os filhos de

agricultores, “a partir da faixa de idade de 8 anos, 9 anos”, já participam do “trabalho na

roça”.  Desse  mesmo  modo,  no  Perímetro,  “todo  mundo  ajudava”,  inclusive  as  crianças.

Perguntei como era a divisão das tarefas em sua casa,  já que havia muitos filhos e ainda

alguns netos. Ela explicou:

No começo o Chico [seu tio] ainda morou lá dentro de casa com a mulher dele. Aí
ele arrumou um emprego na CIVAC na época como tratorista. Aí depois ele passou
pro DNOCS. Hoje ele é funcionário do DNOCS e já está perto de se aposentar. Ele
não mora mais aqui, mas todo final de semana tá na vó. Ele mora em Fortaleza. Ele
cava poço profundo. Aí assim, no começo a gente tinha o roçado lá perto do Seu
Romildo  e  tinha  o  lote,  aí  os  meninos  iam  pro  lote  plantar  capim,  tinha  cana
também, aí o pai plantava também macaxeira, tinha uma parte que era mamão, teve
uma parte num tempo que era tomate. Era assim, o meu tio Zé era o que cuidava
mais  do  gado.  Cortar  capim,  forragem,  essas  coisas  eram com ele.  E  os  outros
vinham pro lote capinar. Quando era pra espalhar a cana, aí vinha todo mundo, pra
plantar era todos. Tinha muita coisa pesada que a mulher num fazia. Por exemplo,
quando o pai ia plantar o feijão nós [mulheres] num ia cavar. A gente ia plantar. Eles,
os meninos, iam cavando na enxada e nós ia botando os três carocinhos de feijão na
cova, milho era do mesmo jeito. Quando a gente ia plantar a roça eles iam cavando e
o pai ia ensinando nós como plantar a mandioca, com o talozinho pra cima. A vó e a
mãe ficavam em casa e iam fazer o almoço pra todo mundo. Tinha galinha, elas
cuidavam das galinhas. Elas iam botar água pro gado. Era assim, quando a gente
tinha um monte de gado o pai tirava os bezerros novos de perto da vaca pra não
beber o leite todo. Botava só na hora que fosse tirar o leite, era assim.

A entrevistada fala sobre como era a rotina de trabalho na agricultura,  onde todos

exerciam papéis necessários ao funcionamento do sistema produtivo familiar: havia tarefas

destinadas  aos  meninos  e  às  meninas  e  havia  atividades  em  que  todos  os  membros  se

envolviam, como é o caso de “espalhar” e “plantar a cana”. As mulheres faziam os trabalhos

de  casa  e,  quando  iam  para  o  lote,  assim  como  as  crianças,  desenvolviam  atividades

consideradas mais leves. O patriarca era o coordenador dos serviços. A mesma enfatiza como

era o trabalho das mulheres nesse tempo: 

117Resultado  de  uma  pesquisa  de  dissertação  realizada  com  famílias  de  “sitiantes”,  pequenos  agricultores,
moradores de um bairro rural de Minas Gerais, chamado de São João da Cristina.
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Todo sábado tinha uma pessoa que ia pra lagoa ali lavar a roupa e era muita roupa,
porque era muita gente. Era sempre as mulheres que iam. Umas três ia pra lagoa
lavar a roupa e duas ficava em casa pra varrer os terreiros. Era sempre nós que tinha
que limpar o quintal. A vó fazia a comida. Outra coisa que a gente fazia era que
antigamente todo mundo tinha um moinho. Aí a gente colocava o milho de molho e
ia moer toda semana, tinha o dia de moer o milho pra fazer o cuscuz. Era uma
atividade de menina. 

 

Na descrição  de  Nirinha  podemos  observar  como era  o  cotidiano das  famílias  no

Perímetro,  com  ênfase  para  a  divisão  dos  trabalhos.  Sob  a  coordenação  masculina,  na

agricultura  tradicional,  praticada  no  início  do  Perímetro,  cabia  ao  grupo  de  mulheres  o

trabalho de processar os alimentos advindos do lote, bem como o preparo dos alimentos e as

tarefas ditas domésticas (lavar, passar, limpar a casa etc.)118. Desse modo, o lar, a casa é o

espaço  feminino,  sendo  que  tanto  o  trabalho  das  mulheres  como  o  das  crianças  era

considerado como uma ajuda, representando a divisão de papéis no meio rural, própria das

relações de gênero, conforme já ressaltado. No diálogo com Nirinha ela destaca a farinhada,

momento que reunia toda a família: 

E às vezes a gente ia fazer a farinhada. Aí ia todo mundo. As mulheres iam raspar a
mandioca  e  os  homens  iam arrancar  pra  trazer  pra  casa  de  farinha.  O pai  e  os
homens arrancavam a mandioca e guardavam a maniva pra replantar de novo. A
mandioca, as mulheres tinham que raspar. Os homens serravam a mandioca, triturar
a mandioca pra prensar e tirar a farinha. Agora era a mulher quem tirava a goma
depois. Os homens torram a farinha. Aí toda família participava. Nossa família era
grande. Todo mundo ajudava. Aqui foi uma terra que rendeu muita coisa. A gente
plantava de tudo, laranja, mandioca, tomate, cana, batata, feijão. O coco veio foi do
noventa pro noventa e um. 

Observo, em relação à farinhada, o deslocamento de todos os membros da família, os

quais saem de casa e vão para a Casa de Farinha. Nesse espaço, exterior ao lar, homens e

mulheres  se  separam  em  dois  grupos,  espaço  onde  todos  reconhecem  quais  as  suas

competências. Conforme narra Nirinha, aos homens competia os trabalhos considerados mais

“pesados”, que exigiam o movimento e a perícia do corpo. Às mulheres competia o trabalho

de raspar a mandioca, ação em que, geralmente, elas ficavam no chão durante muito tempo,

tempo que variava conforme o montante de macaxeira. O ato de ficar muito tempo no chão

executando o mesmo movimento exige, dentre outros aspectos, a paciência, qualidade tida

como feminina. Retirar a goma, nestes termos, trata-se de uma atividade que exige delicadeza

118Para informações sobre o trabalho das mulheres no campo, ver Mulheres camponesas: trabalho produtivo e
engajamentos políticos. Livro organizado por Delma Pessanha Neves e  Leonilde Servolo de Medeiros. Acesso
em 10 de abril de 2017 no endereço: http://wp.ufpel.edu.br/leaa/files/2013/06/mulheres_camponesas_11.pdf 

http://wp.ufpel.edu.br/leaa/files/2013/06/mulheres_camponesas_11.pdf
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para proceder à separação da goma da farinha, qualidade tida como feminina.

Em relação ao  trabalho das  crianças,  eu pergunto:  Nirinha,  vocês  recebiam algum

pagamento? A partir desta pergunta a entrevistada faz mais uma importante narrativa sobre o

cotidiano das famílias no tempo da cana:

Não. Era só pra comer mesmo. O pai comprava caderno, chinelo, as coisas que a
gente precisava. Naquele tempo não tinha mercantil aqui no Projeto. O pai comprava
tudo no  grosso  no  Seu  Nelson  Bocão [comerciante  da  sede  do município]  e  só
pagava quando recebia o dinheiro da cana. Às vezes ele ficava devendo, mas dava
certo, eles eram amigos. A gente cozinhava no fogão a lenha. As paredes eram tudo
preta de tirna. As telhas encardiam toda. Depois o pai tirou e colocou lá no paiol.119

Quando a gente tinha fogão a gás era só pra cozinhar leite, café e chá ou fazer uma
tapioca. Porque o gás pra comprar era difícil e era caro e o dinheiro era pouco. No
tempo da cana os colonos só viam dinheiro uma vez por ano, quando iam receber o
saldo da cana e às vezes nem sobrava nada. Só dava pra pagar os fornecedores, que
era o Seu Nelson Bocão. Tinha uns colonos que era meio sem-vergonha que só vivia
na  Maria  Augusta  [um  cabaré  ou  bordel  situado  na  sede]  quando  recebiam  o
dinheiro. Eles ficavam de três dias direto na Paraipaba.  

De acordo com a fala de Nirinha, é possível observar que a circulação de dinheiro no

Perímetro era restrita à mão de obra (repassada quinzenalmente pela cooperativa à título de

adiantamento) e depois do corte da cana: “no tempo da cana os colonos só viam dinheiro uma

vez por ano,” quando acontecia a prestação de contas. Era nesse momento que os colonos iam

quitar os seus débitos com “os fornecedores” de gêneros alimentícios (arroz, farinha, óleo,

macarrão,  sal  etc.)  e  outras  necessidades  do  lar  (sabão).  Alguns  colonos  aproveitavam o

dinheiro da cana para se  divertir  no bordel  da cidade.  A dificuldade em acessar dinheiro

“obrigava” as famílias a usarem de “criatividade”, conforme ressaltou Nirinha: 

Roupa a mãe comprava era o tecido e costurava. Eu tinha era raiva, porque a cor que
era de todos, só mudava o modelo. A estampa era a mesma. Era uma batinha pra
mim, um vestidinho de babado pra minha irmã e um calção pro Francisco. A mãe
comprava tecido de algodão e fazia calcinha pra nós. Ela comprava a tinta e pintava.
Ela era  muito criativa.  Ela  cortava nosso cabelo.  Ela comprava tecido  pra  fazer
lençol pra nós. A nossa chinela era uma Ana Bela, que era a mais barata que tinha,
era preta, de uma risquinha amarela no meio. Aí quando esculhambava, o pai botava
um grampo ou remendava com uma linha nylon. Mas a gente tinha um tamanquinho
de madeira pra gente sair, pra ir pra missa, esses cantos.

Desse modo, como não havia as “facilidades de hoje”, a mãe de Nirinha aprendeu a

fazer as suas roupas e as dos filhos, bem como cortava os cabelos dos mesmos e costuravam

os  lençóis  da  família.  Esse  costume  (ou  necessidade)  de  que  as  mães  desenvolvessem

habilidades de costureira e/ou cabeleireira assim como a da Nirinha é extensivo a outras mães
119Local de 18 metros quadrados onde se guardavam os tambores de feijão, milho, farinha e goma “quando a
gente fazia farinhada”. Lá eles guardavam os venenos também e os adubos. “Depois o pai tirou os venenos de lá
e colocou no estábulo”, disse-me ela.
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do Perímetro. Em conversa com a Aninha ela me relatou que o seu apelido e o da irmã era

“cabaça”, porque a mãe fazia sempre o mesmo corte: com franjas, curtos e arredondados,

semelhante às imagens dos índios nos livros escolares. A mesma também costurava as roupas

dela  e  dos  irmãos,  sempre  o  mesmo tecido,  ainda  que  de  modelos  diferentes.  O mesmo

acontecia  com suas  vizinhas:  “Virzângela,  naquele  tempo era  costume toda  casa  ter  uma

máquina de costura, toda mulher costurava. A minha vó costurava. Hoje é que não tem mais”.

Aninha criança reclamava do modelo que a mãe fazia: “era uma batinha véia mulher, com

aquela maguinha fofa [risos]”.  A “mágoa” de Nirinha criança era em relação aos tecidos

serem todos iguais, certamente porque não havia uma variedade disponível. Sobre as roupas

dos filhos de colonos, lembro de uma fala de Cauby sobre a participação deles na festa de

outubro120 no início dos anos de 1990. 

Era as mulheres na praça com o mesmo vestido [risos]. O Eutázio [comerciante] só
tinha trazido de uma cor.  Era aquela viscose vermelha.  [risos]  O Rogaciano que
sempre foi palhaço ficou mangando do Salmito, filho do Seu Manoel Bruno. Ele
chegou com uma camisona azul de viscose [risos]. Aí o Rogaciano disse:  Olha o
mágico! [risos] Nunca vou esquecer desse dia. Ele dizia: parece o mágico, o doido!
[risos] Porque mágico sempre usa aquela roupa, né? Aí eu nunca esqueci. Era o D2
em peso na praça. E o Salmito com o cabelão amarrado. E o Rogaciano fazendo
hora com a cara dele: ei macho, tu é um mágico! [risos]

A festa da padroeira é um importante evento das cidades do interior. O dinheiro do

corte da cana movimentava a cidade: “fluía dinheiro na cidade. Era a época em que um cara

como o Eutázio [comerciante], que vendia roupinha, comprava muita roupa. Havia o costume

também de comprar tecidos para que as costureiras fizessem as roupas para a festa”. Ainda

hoje essa festa é tradicional, embora já não mobilize todas as famílias de colonos, como era

no  passado.  Voltando  à  conversa  com  Nirinha,  pergunto-lhe  como  era  a  educação  no

Perímetro. Ela informou que as escolas dos setores pertenciam ao DNOCS. Sobre isso ela

conta:

A escola do Projeto era só até a 5ª série. Depois foram ampliando até a oitava série.
O DNOCS era responsável pelas escolas e a gente usava uma farda que tinha como
símbolo um trator, era uma saia verde lodo e uma blusa creme de tecido. Os homens
usavam calça da mesma cor e  a blusa da mesma cor também. Todo dia a gente
cantava o hino do Brasil, era obrigatório. Não me lembro quando foi que passaram
as escolas pro município, foi entre oitenta e quatro e oitenta e cinco. Tinha os desfile
de  sete  de  setembro,  era  muito  animado,  tinha  a  cavalaria,  tinha  os  tratores,  as
máquinas, os funcionários do DNOCS participavam, tinha uma pipa de puxar água,

120A época de prestação de contas da cana coincide com as festas de outubro, festa da padroeira da cidade, que é
Santa Rita de Cássia. Nessa época (e até hoje), a cidade recebe um parque para as crianças brincarem, há festa no
clube, há novenas durante nove dias. Todos se mobilizam para participar dos festejos de Santa Rita. A cidade fica
em  festa.  Nessa  época  todos  costumam  comprar  uma  roupa  nova  para  “fazer  bonito”.  Os  comerciantes
aproveitam a data para aquecerem suas vendas.
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tinha as motos, tinha um caminhão do leite, tinha o ônibus também. Era como se
fosse  um grande cortejo  e  passava  pelas  ruas  do  projeto.  Os  alunos  desfilavam
mesmo. Depois se acabou e ficou só na sede mesmo. 

Percebo na  narrativa  que  a  escola  repassava  os  valores  daquele  tempo,  ou  seja,  a

valorização da agricultura (“a gente usava uma farda que tinha como símbolo um trator, era

uma saia verde lodo e uma blusa creme de tecido”), era uma escola para filhos de agricultores.

Também reflete os costumes do tempo da ditadura militar, o espírito cívico, simbolizado pelo

slogan “ordem e progresso” e materializado no “desfile de 7 de setembro”. A Cooperativa e o

DNOCS aproveitavam para apresentar em cortejo todos os benefícios a serviço dos colonos.

Segundo  Nirinha,  esse  era  um  momento  apreciado  pelas  famílias  de  colonos,  que

participavam ativamente do evento; era “um grande cortejo” passando pelo Projeto. Durante

todas as nossas conversas percebo em sua voz o amor pelo avô, que a criou como filha e que a

socializou no trabalho agrícola, profissão que ela exerce até hoje. 

O pai botava a gente pra escola, mas assim, ele tudo ensinava a gente aprender. Ele
só não ensinou a gente a andar de bicicleta, porque ele não sabia. Eu era pequena e
vinha com ele  de  carroça  para  o lote.  Às vezes,  eu  ia  pro  Centro Gerencial  de
carroça, eu ia com ele. Eu era como a Laila121, pra onde o pai ia, eu desabava atrás
dele. Ele conversava. Ele dizia que a gente tem que aprender as coisas, porque a
gente nunca sabe o dia de amanhã. Ele dizia que o que a gente aprende, serve é pra
gente mesmo,  num é pros  outros  não! Ele incentivava os  estudos,  ele  comprava
caderno,  essas  coisas.  Ele  dizia  que  não  podia  fazer  um doutor,  mas  o  que  ele
pudesse fazer ele fazia.

 

A fala revela como o pai utilizava o trabalho agrícola para a socialização dos filhos.

Assim como os demais entrevistados descrevem, aqui vemos a relação de pai e filha como

“mestre e aprendiz”, o educador que ensina, através do trabalho, valores éticos e morais que

devem ser seguidos por toda a vida. O trabalho aqui assume o caráter de aprendizagem. Ariès

destacou a importância do trabalho como veículo de aprendizagem no século XV. Ele informa

que não era comum se preservarem 

[…]  as  próprias  crianças  em casa:  enviavam-na  a  outras  famílias,  com ou  sem
contrato,  para que com elas  morassem e  começassem suas vidas  ou nesse  novo
ambiente, aprendessem as maneiras de um cavaleiro ou de um ofício, ou mesmo
para que frequentassem uma escola e aprendessem as letras latinas (1981, p. 227).

As crianças eram, portanto, desde cedo, mobilizadas para o desempenho de um ofício

vinculado ao conhecimento das letras. Aqui e nas falas dos outros entrevistados, o trabalho

infantil se distancia do trabalho infantil classificado como penoso e degradante, atualmente

121Ela faz referência à minha filha, que gosta muito de acompanhar o pai no seu trabalho com a terra.
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alvo das políticas públicas e da legislação. A entrevistada fala ainda que a continuidade dos

estudos era algo “dificultoso” para os filhos de colonos. 

Quem queria continuar os estudos tinha que conseguir uma vaga na sede. Só tinha a
Escola Altino Laranjeira, que é do município, só era pra quem tinha mais de 18 anos
e o Flávio Grangeiro, que era estadual, mas só funcionava durante o dia. O pai foi na
Prefeitura e o prefeito não liberou a vaga pra todo mundo estudar na CENEC ou
CIEP (que tinha vaga à noite), mas era pequenos, tinha pouca vaga. Eram escolas
particulares e tinha convênio com a prefeitura. Mas era só pros escolhidos, porque
nem todo colono podia pagar. Era priorizado àqueles mais inteligentes, que tinham
notas boas e tinha que conseguir a bolsa. Por exemplo, uma casa que tinha 10 filhos,
às vezes só um conseguia.  Às vezes o pessoal  do DNOCS, que tinha influência,
conseguia uma bolsa. Depois acabou a bolsa e os colonos tiveram que pagar. Às
vezes o pai atrasava e a minha tia não podia fazer prova. Era ela e um monte de
gente.  Lá  em  casa  foram  quatro  que  conseguiram  estudar  e  hoje  dois  são
professores, uma trabalha na secretaria da escola e outro trabalha como segurança na
Ypióca.

No  tempo  da  cana,  portanto,  o  acesso  à  escola  não  era  algo  simples  nem  era

considerado  um  direito,  como  aponta  o  texto  constitucional.  As  narrativas  dos  colonos

entrevistados já lembraram o quanto era restrita a continuidade dos estudos. Ela coloca que

eles precisavam estudar à noite, porque trabalhavam durante o dia. 

Eu não  estudei  mais  porque  foi  a  seguinte  maneira:  ou  a  gente  trabalhava,  ou
estudava, porque as coisas era difícil. A gente tinha que ir pra Paraipaba, a gente ia
de caminhão, era muito cansativo, a gente chegava tarde e no outro dia a gente tinha
que ajudar. Quem estudou mais foi a Silvana. Eu tinha pena dela, porque ela não era
muito ligeira pra fazer as coisas em casa, lavar a roupa, essas coisas.

 

Aqui  temos  novamente  a  dicotomia  escola  x  trabalho.  À  medida  que  eles  iam

crescendo, também crescia a sua responsabilidade perante o núcleo familiar  e,  também, a

“vontade” de ter o seu próprio dinheiro, pois os pais não pagavam pelos serviços prestados no

lote. A esse respeito, a narradora acrescenta:

Pro  jovem  começar  a  ganhar  dinheiro  ele  tinha  que  trabalhar  fora  do  lote.  Os
primeiros  empregos  para  os  filhos  de  colonos  foi  na  cooperativa,  no  setor
administrativo,  como  tratorista,  no  Posto  de  Leite,  ou  no  escritório  ou  como
motoristas nos transportes. Teve uns que passaram pro DNOCS para trabalhar nas
Casas de Bomba122, na manutenção. Mas era pouca gente. O DNOCS escolhia as
pessoas, era só para aqueles que tinha amizade. Tinha uns filhos de colonos que
foram pra São Paulo atrás de emprego porque aqui num tinha nada. Meu tio passou
uns quinze anos por lá e depois voltou. Os filhos de colonos também cortaram muita
cana na Agrovale para ganhar a diária. A minha mãe lavava roupa pro pessoal do

122Local onde se encontra a estrutura de bombeamento. É essa estrutura que bombeia a água até os lotes. No
Perímetro existem três tipos de Casas de Bombas: a principal, a relevatória e as secundárias. A Estação Principal
bombeia a água do Rio Curu até as estações secundárias, as quais bombeiam a água até os lotes. No caso dos
lotes da segunda etapa, a água é bombeada da principal até a relevatória e, posteriormente, para as estações
secundárias, que por sua vez bombeia a água até os lotes. 
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DNOCS, os doutor.  Ela ganhava uma mixaria,  ela ganhava cesta básica e roupa
usada das mulheres que ela trabalhava. Porque antigamente não tinha muita opção.
Mulher, por exemplo, ou ia trabalhar na casa dos outros ou ia apanhar feijão e raspar
mandioca e espremer goma na diária. Hoje tem outras opções: tem o trabalho nas
barracas, nas fábricas, nos comércios. Agora aqui paga muito pouco.

A busca por “ganhar dinheiro” era algo que afastava os filhos do trabalho no lote, que

não era remunerado, daí ser chamado de “ajuda”. É oportuno acrescentar que as unidades

agrícolas do Perímetro são pequenas, têm menos de quatro hectares, o que seria teoricamente

suficiente para o sustento de apenas uma família123. Conforme as narrativas dos colonos e de

seus filhos, tudo o que se produzia era apenas para atender às necessidades básicas do núcleo

familiar,  especialmente  alimentação e  vestuário,  sendo que este  último era  confeccionado

pelas “mulheres da casa”, as mães. A dificuldade de acesso a dinheiro era ainda maior, porque

a  prestação  de  contas  era  anual.  O  dinheiro  que  eles  recebiam  dava  para  pagar  “aos

fornecedores”. Por outro lado, havia poucas opções de trabalho fora da unidade familiar: as

empresas eram a Cooperativa e a Agrovale, onde eles trabalhavam durante o corte da cana.

Algumas  mulheres  prestavam  serviços  domésticos  (lavar,  passar,  faxina)  nas  casas  dos

técnicos da autarquia, recebendo valores irrisórios, segundo Nirinha. Isso vai mudar com a

chegada da estrada,  assunto do qual tratarei  no decorrer  desta tese.  Também não se pode

esquecer que fatores conjunturais como a ampliação do acesso a benefícios sociais (PRONAF,

Bolsa Família  e Benefício da Prestação Continuada),  bem como as  aposentadorias  rurais,

contribuíram para a ascensão dessas camadas populares. Portanto,  ainda que timidamente,

possibilitaram certa mobilidade social. Nirinha faz uma importante comparação da agricultura

no tempo da cana e nos tempos atuais.

Vejamos uma fala da Nirinha sobre a agricultura de ontem e de hoje.

Eu: Nirinha como você acha que a agricultura era vista no tempo da cana?
Ela: Rapaz eu acho que naquele tempo a agricultura,  eu acho que as pessoas se
dedicavam  muito,  brutalmente,  é  diferente  de  hoje.  Hoje  as  pessoas  já  não  se
dedicam tanto, hoje tem a tecnologia, mas antigamente, não sei se era porque o povo
era mais ignorante, porque o povo ia trabalhar que nem um bicho. Tinha gente que
saia cedo pros matos trabalhar sem comer nada, chegava em casa uma hora da tarde
é que ia almoçar. O pessoal trabalhava mas não tinha muita noção das coisas.

Ela faz referência a um tempo de total dedicação ao trabalho, conforme já enfatizei.

Havia uma valorização da agricultura porque não havia outras opções. Se trabalhava para

garantir a reprodução do grupo familiar. Isso vem se modificando: 

123 As pesquisas de Malagodi e Marques (2007) tratam sobre os dilemas vivenciados por jovens de assentamentos
rurais, os quais buscam a sua autonomia e dividem seus projetos entre “ficar ou sair” do meio rural. 
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Hoje ainda tem muita gente que trabalha na agricultura, mas ficou mais difícil. Hoje
a gente procura uma pessoa pra trabalhar e não tem. O pessoal só quer coisa fácil. Só
que antigamente tinha muita produção, só que não era visto como era hoje. Naquele
tempo não se vendia muito fácil, era mais pra comer. Hoje a maioria das pessoas
plantam pra vender. Eu acho que a agricultura tem valor porque é quem produz o
que a gente coloca na mesa pra comer.

Na  fala  da  agricultora  é  possível  perceber  a  transformação  que  a  modernização

agrícola introjetou nos colonos, antigos agricultores de subsistência. Hoje eles já não plantam

pensando no consumo familiar e sim em produtos para vender no mercado, embora a mesma

pense diferente. Ela ressalta as dificuldades de se encontrar pessoas dispostas a trabalhar na

agricultura: “Tem gente que não quer plantar porque diz que não dá nada. Eu sei que é muito

desanimado você plantar uma coisa, é um preço barato pra gente vender. Mas se você for

imaginar isso, você vai viver de que? Você vai comer o que?” Ser agricultora, para Nirinha,

está relacionado a um modo de vida, de ser e de estar no mundo, de se relacionar com a

natureza,  que a socorre nos momentos em que ela não tem a moeda para efetuar as suas

trocas. Contudo, ela sabe que algumas pessoas pensam diferentes: “Tem gente que diz: 'ah, eu

num vou plantar feijão porque um litro de feijão é cinco ou três reais, eu prefiro comprar

porque eu só como um litro por semana'. Eu não. Eu prefiro plantar, porque hoje está barato,

mas tem dia que eu não tenho um real, mas tenho feijão na minha casa. 

Branco

Branco é, assim como Nirinha, um dos interlocutores chave da minha pesquisa. Ele é

filho de Seu Evan, tem 44 anos e é “comprador de coco”. Nossos diálogos ocorreram em

vários momentos, que estão devidamente registrados no diário de campo. Nossas conversas

aconteceram, sempre, durante uma tirada de coco. Aqui neste capítulo trarei a sua narrativa

referente ao tempo da cana124. 

Branco me informou que chegaram ao Perímetro em 1976 para trabalhar no lote de

Seu Salgado, conforme relato de Seu Evan. Eles receberam um lote no ano seguinte: “eu tinha

quatro anos. Eu sou de 73. Nós viemos na segunda remessa, que era em 77, tenho certeza”. Eu

pergunto a ele como era a vida nessa época e ele responde:

 

Difícil. Porque, Virzângela, tu imagina chegar aqui e [encontrar] só uma casinha no
meio do mato. Uma casinha e o mato cobrindo tudo! Aí você ia, batia o matinho,
roçava o matinho. Porque na época que nós chegamos aqui na nossa casa, do 73 pro
77 eu já era grandim, eu me lembro disso aí. Nessa época eu me lembro demais! Só

124 Deixarei as narrativas sobre o tempo do coco para o próximo capítulo.
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a casinha aqui, que era tudo a mesma coisa! Tinha gente que se enganava e entrava
na casa do vizinho. Porque era tudo igual. Não tinha como se identificar nada. Era
desse jeito. O cara batia o matinho e fazia uma varedinha pra porta, entrava. Aos
poucos  foi  ajeitando,  foi  limpando.  Depois  começou  a  chegar  o  gado.  Com os
tempos já tinha o curralzim. Aí daí pra frente começou a melhorar. Mas no começo
foi difícil. Imagine você dentro dum Projeto daquele ali com uma família e você só
via a casa? Não tinha nada. Você tinha o seu lote, mas era no deserto. Você num
tinha produção de nada. Tinha que produzir tudo do zero. Eu acho que foi difícil. Era
muito difícil. 

O narrador explica que os primeiros colonos receberam a casa e o lote sem nenhuma

cultura implantada: “Você tinha o seu lote, mas era no deserto. Você num tinha produção de

nada.  Tinha que produzir  tudo do zero”.  Ele explica que foi difícil  porque era necessário

garantir a sobrevivência da família, retirar da terra o sustento de todos. É interessante notar

quando ele fala sobre as casas que eram todas iguais. Ouvi de muitos colonos que era comum

eles “trocarem as casas”.  Também não havia muros separando essas residências. No atual

contexto,  todas as casas passaram por algum tipo de reforma e os muros foram erguidos,

delimitando  o  espaço  de  cada  um.  Quando  esses  muros  passaram  a  ser  erguidos  pelos

colonos? Penso que a construção dos muros pode simbolizar o interesse do colono em situar o

seu espaço particular de morada, representando uma delimitação do que seria a esfera pública

e a esfera privada, limites esses que foram desconsiderados durante a atuação autoritária do

DNOCS.

Pergunto-lhe sobre as culturas implantadas: “A planta que a gente tinha na época era a

laranjeira. A gente já trabalhou com o tomate. Não sei se alguém já te falou. A gente plantava

o tomate, plantava a roça. E o plantio deles era um plantio de doido na época. Aí veio a cana”.

Porque era plantio de doido? Ele relata que os técnicos ensinavam uma técnica de plantar

macaxeira  que  ia  de  encontro  à  forma  tradicional  que  eles  conheciam.  Isso  causou

estranhamento e divergências entre o saber científico e o saber popular: “Na época tinha uns

agrônomos  que  ensinavam  a  plantar  roça  e  aquilo  num  era  jeito  de  plantar  roça!  Eles

plantavam a roça era no sulco! E eu nunca ouvi falar naquilo, mas tinha que acompanhar

como eles diziam. Eu acho que ele nunca tinha visto nada!”. Embora eles discordassem da

maneira  como  os  técnicos  “ensinavam a  plantar”,  eram obrigados  a  acatar  essas  ordens,

conforme rege o contrato celebrado com a autarquia. Eu pergunto: E dava produção?

Dava nada! Porque eu nunca ouvi dizer que uma roça daquele jeito desse nada! Aí
dava maniva. A produção era muito pouca. Riscava lá e ia colocando os paus. Era
uma coisa meio desatualizada. Porque todo mundo sabe plantar maniva, né? 

Eu: E como é o certo?



125

Ah, tem várias opções. Você faz a covinha e planta o pauzinho, a estaquinha. Ou
deitadinha na covinha, um pedacinho. Mas eles queriam que plantassem a maniva
que nem se plantasse a cana. Eu nunca ouvi falar! Eu me lembro! Não dava certo.
Então, naquele tempo era o tomate, a roça e tinha a laranjeira. Depois veio a cana.

A forma  como  a  equipe  técnica  do  DNOCS  orientava  ia  de  encontro  ao  saber

tradicional. Todos eram agricultores desde sempre e tinham uma forma de plantar ensinada

pelos seus pais.  Por outro lado,  como já expliquei,  havia um “Campo Experimental”  que

desenvolvia algumas técnicas de produção e manejo.  Essas técnicas eram levadas para os

colonos aplicarem. Muitos diziam que “eram cobaias.” Era como se eles precisassem abrir

mão dos conhecimentos acumulados para assumir a identidade de colono, com um novo modo

de produzir. Eu pergunto se ele chegou a trabalhar na cana.

Cheguei!  E eu  achava bom! Era  bom demais.  Eu  gostava.  Tinha  gente que não
gostava, mas eu achava bom demais. Ia eu e as meninas [suas irmãs] pro lote.

Eu: Você tinha quantos anos?

Virzângela, eu acho que eu tinha uns 7 anos. Com uns 7, 8 anos a gente já tava na
roça. Nós já ia pequeninho, mas a gente não fazia nada. Só malinava. A gente ia pra
passar o dia. A mãe levava as panelas. Aí já tinha a mais velhinha que já ficava
olhando  a  panela  e  o  pai  trabalhava.  Aí,  nós  fomos  crescendo  e  fomos
acompanhando ele. Na limpa da cana, quando chegava a limpa da cana, era eu e três
irmãs. Trabalhava tudo. Num tinha esse negócio não de ir só homem não! Ia era
tudo.

Assim como para os demais entrevistados, levar os filhos para o lote era uma forma de

socializá-los no trabalho agrícola, continuando a tradição dos seus antepassados. Todos os

membros  da  família  se  envolviam nas  atividades  do  lote.  Eu  pergunto:  Vocês  ganhavam

alguma coisa? “Na época o que a gente ganhava era o que o nosso pai dava. Eu acho que dava

pra comprar bombom. Era só um agradozim. Porque a gente trabalhava, mas era só pra se

manter  mesmo.  Pra  sobrevivência  da  gente”.  Trata-se,  portanto,  do  modelo  de  família

camponesa125,  em  que  cada  membro  assume  uma  atividade  específica,  voltada  para  a

subsistência do próprio grupo. 

Todos, homens e mulheres, participavam da labuta diária: “Na época, Virzângela, tinha

o gado e a roça. Tinha mulher que cortava o capim pro gado, levava o capim pra forrageira.

Não tinha isso não. Era o que tivesse ia. Não tinha diferença de mulher e menino na época, de

125 Beatriz Heredia (1979), em seu clássico “A Morada da Vida”, discorre sobre a família camponesa na Zona da
Mata do Nordeste. A partir da dicotomia “casa-roçado” a pesquisadora analisa os papéis socialmente destinado
aos membros da família. “O roçado é, por excelência, o lugar masculino” (p. 154). Desse espaço a família retira
seu sustento, o que confere ao homem o papel de “suprir o consumo coletivo, embora a mãe de família também
contribua, a partir do âmbito da casa […] A sua contribuição é organizar as atividades do consumo também
através dos bichos de terreiro […]” (idem). As famílias de colonos, no início, praticavam esse modelo tradicional
de estrutura familiar e de organização do trabalho agrícola. 
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homem ou mulher. Tudo fazia a mesma coisa”. A diferença de papéis aparecia na hora de

preparar  as  refeições:  “Pra  fazer  a  comida,  aí  num dava certo prum homem.  Pra fazer  a

comida  sim,  mas  pra  trabalhar  era  tudo  igual”.  Preparar  as  refeições,  para  ele,  não  é

considerado trabalho.  Trabalho é  o que se faz  na  roça,  no  campo.  No decorrer  da  nossa

conversa, pergunto sobre a sua saída do lote, ou seja, em que momento ele resolveu buscar um

trabalho fora da unidade familiar. Sobre isso ele explana:

Eu me lembro como se fosse hoje! O que a gente produzia lá no lote era pra gente se
manter. Pra família. Na época da cana a gente só fazia a feira uma vez por ano. Era
anual. A gente comprava o grosso, era de saco. Era saco de arroz, saco de açúcar.
Era o grosso. Aí tinha aquela mão de obra quinzenal que você ia comprando uma
misturinha pro feijão, o remédio do menino. Era uma coisinha. O basicozinho. Mas
feira mesmo, era só uma vez no ano. Era uma feira anual, quando a gente tirava a
cana. Aí eu me lembro em … foi em 94, o pai ainda tinha uma caninha no lote. Aí
ele pegou e disse assim: meu filho… Eu já tava trabalhando, mas ajudava a ele no
lote. Eu trabalhava pra um rapaz de Fortaleza na vacaria dele. Era na agricultura
mesmo. Aí meu pai disse: meu filho se você arranjar um trabalho pra ganhar o seu
dinheiro, você vá. Porque eu não tenho condições de lhe dar nada. O que eu tenho é
isso daqui.  Aí,  eu disse pra ele:  pai,  eu tenho pena de deixar o senhor só nesse
negócio daqui. Aí ele disse: mas eu só faço o que der. Aí, beleza, eu fui. Fui indo, fui
indo, trabalhei  uns seis anos pra ele  lá  nessa vacaria,  que era lá no Setor E. Aí
quando eu saí de lá, fui trabalhar numa empresa que fazia móveis. Eu trabalhava
com dinheiro, na contabilidade. Aí eu passei 15 anos lá e depois quando eu saí eu
voltei pra agricultura. Porque, na verdade, eu trabalhei fora, mas nunca deixei de
ajudar o pai. E o que eu ia ganhando eu ia investindo. Eu tinha um terreninho lá. Aí
eu  comecei  a  ajeitar.  Eu  ia  trabalhando  e  investindo  lá.  Quando  eu  deixei  de
trabalhar em firma eu já tinha um capitalzinho.

Nessa narrativa é possível observar as principais características do tempo da cana: o

que se produzia no lote era suficiente para a reprodução da família. Assim como os outros

entrevistados, o colono só tinha acesso a dinheiro através do recebimento da mão de obra (um

valor limitado e pouco suficiente para as despesas imediatas) e depois da prestação de contas

com a Cooperativa. Era nesse período que o colono, tendo saldo, fazia a feira: “Era anual. A

gente comprava o grosso, era de saco. Era saco de arroz, saco de açúcar”. À medida que os

filhos iam crescendo e buscavam a sua autonomia financeira, eles eram levados a procurar um

trabalho fora do lote. O pai, no caso de Branco, incentivou o filho: “meu filho se você arranjar

um trabalho pra ganhar o seu dinheiro, você vá. Porque eu não tenho condições de lhe dar

nada”.  Ele  se  referia  à  capacidade  produtiva  do  lote,  que  é  suficiente  apenas  para  a

subsistência  do  núcleo  familiar.  Embora  o  jovem  Branco  relutasse  em  deixar  o  pai

trabalhando sozinho, ele seguiu seu caminho e buscou um trabalho próprio. É interessante

notar que o mesmo, apesar de trabalhar fora, não deixou de “ajudar o pai no lote”, além disso,
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seus rendimentos eram direcionados para a aquisição de um terreno, que hoje produz coco.

Branco nunca quis deixar de trabalhar na terra.

É. Eu tenho uma área muito bem situada de coco. É uma área morta que eu comprei
na época. Hoje eu me sustento dela. Eu tenho produção. Mas isso foi feito de um
trabalho que eu arrumei fora. Eu ia trabalhando e botando pra lá. Porque quem é da
roça não abandona. Eu tive que sair pra ganhar um dinheirinho. Porque na época não
tinha  condições.  Era  só  pro  sustento  e  era  uma  coisa  tão  imprensada!  Eu  não
conseguia entender aquilo não! Porque parece que o que a gente ganhava não valia
nada. A gente trabalhava muito pra pouca coisa. Porque hoje todo mundo sabe. Se
você é assalariado, se você ganha 1.500,00, 1.000,00 ou até menos você sabe o que
você faz com o seu dinheiro. Nessa época era uma coisa tão desatualizada que a
gente assim não tinha uma base do que era que dava, do que faltava. A gente só
trabalhava pra sobreviver. Era pra comer mesmo. A gente não fazia conta do que
gastava, do que recebia. Não. Eu penso. Eu acredito que não. Porque na época era
imprensado,  sabe?  E  pelo  que  a  gente  trabalhava  e  produzia  e  fornecia  pra
cooperativa, eu acho que era pra ter uma renda melhor. Eu num via resultado. 

A vida  no  tempo  da  cana  era  “imprensada”,  conforme  já  dito,  era  um cotidiano

marcado pela dedicação ao trabalho. O trabalho desempenhado pela família, no entanto, só

garantia  a  sobrevivência:  “Era só pro sustento e  era  uma coisa tão imprensada!”.  Branco

reclama do valor (ou do pouco valor) do dinheiro, certamente em função dos altos índices de

inflação dos anos 1980. Branco me fala dos jovens do tempo da cana e dos de hoje:

A vida do jovem naquele tempo [faz uma curta pausa]. Nós que era jovem, vou dizer
eu, né, e os jovens que era da minha geração. A gente trabalhava de manhã. Uma
comparação, se estudasse, à tarde ia pro colégio. E no outro dia era a mesma rotina.
Quando dava um intervalo a gente ia jogar bola no campinho, ia tomar banho numa
lagoa, tomar banho escondido no canal, escondido do vigia que vigiava o canal. Era
essa a nossa rotina do dia. E hoje não! Hoje é totalmente diferente. É totalmente
diferente da nossa época. Na nossa época não havia maldade. A gente andava em
todo o canto. Não tinha assalto. Ninguém matava ninguém. Tá entendendo? Era uma
coisa tão liberta que não dá nem pra acreditar.

Para Branco os jovens de hoje estão mais vulneráveis às situações de violência. Os

jovens do seu tempo dividiam a sua rotina entre o trabalho e os estudos. Nas horas vagas eles

aproveitavam para jogar bola, tomar banho na lagoa ou no canal. Ele diz que os jovens de

hoje são diferentes dos jovens do seu tempo.

O que eu acho mais diferente, Virzângela, é que os jovens hoje eles não ligam mais
pra vida que eles tem. O mundo hoje é melhor que na nossa época muito. Porque se
você for analisar o tempo que tá hoje pra nós, é muito diferente. A facilidade é tão
grande pra você trabalhar, pra ganhar dinheiro. O problema é que o jovem não quer
trabalhar. Ele não liga em dizer “eu vou me formar numa coisa”. Ele quer é usar
droga, é balada. É a facilidade que tem hoje. Porque tem vários tipos de facilidade. A
gente não tinha muita opção não. Era um tempo que não tinha opção pro estudo. Era
difícil. No nosso tempo quem sabia um pouquinho mais que a gente era professor.
Hoje não. Hoje tem estudo qualificado. Tem apoio do governo. Tem apoio de tudo
no mundo e o jovem não quer. Quer tá é em meio de rua, vendendo drogas. Então a
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diferença que eu acho é essa, que o mundo de hoje não tá ruim, tá melhor. O povo é
que não quer.

Para ele, os jovens de hoje não valorizam as “facilidades” de seu tempo, sobretudo no

que se refere à educação. Antigamente era mais difícil “continuar os estudos”. A sociabilidade

no trabalho, ao que parece, limitava também as possibilidades de dedicação aos estudos. Seu

filho faz o Ensino Médio em uma escola de turno integral. Para ele, trata-se de uma grande

oportunidade que o governo possibilita aos jovens. Ele apresenta uma visão pessimista em

relação aos jovens de hoje, os quais não querem “estudar e nem trabalhar.” No seu tempo até

os  momentos  de  lazer  eram  reduzidos.  Ele  fala  das  festas  da  Igreja  como  um  evento

importante, em que toda família participava.

Era muito difícil uma festa. Vixe Maria, era muito difícil! Quando tinha uma festa
era uma animação. Tinha as festas da Igreja, mas era nas datas. A maior alegria da
gente era quando tinha uma novena na Igreja! Ia  todo mundo de pés. Não tinha
transporte! Aí a gente ia de pés, aquela multidão. Era animação. A gente vinha a pé
pra essa Igreja do D2. Era a diversão que a gente tinha.

Nesse momento da entrevista peço que ele me conte sobre seu filho: Você o cria como

o teu pai te criou? Ele disse que não é igual, “mas é quase parecido. Porque na minha época o

meu pai me criava assim: a gente morava na roça, e trabalhava e estudava. Hoje eu moro na

cidade, mas eu tenho a minha roça. Antes eu levava ele comigo pra fazer uma coisinha ali.

Hoje não. Ele estuda os dois períodos. Eu digo: estude porque o que eu tenho, o que eu faço

dá pra nós sobreviver”. O fato de o filho de 18 anos estudar nos dois turnos o impossibilita de

“ajudar o pai”. Contudo, ele avisa que o filho deve se dedicar aos estudos. O que ele ganha é

suficiente para manter a família, mas ele exige a contrapartida, que é a dedicação do filho aos

estudos:

Mas estude! Porque se você não quiser estudar, você vai pra roça comigo. Então ele
estuda das 7h às 17h. É essa a rotina dele. Aí eu não posso contar com ele pra nada.
Foi uma opção que eu dei pra ele: estude que o resto eu resolvo. O negócio dele é
fazer curso de eletrotécnico, essas coisas. Ele num gosta de roça. O negócio dele é se
formar num curso de eletrotécnica, uma coisa assim.

Na fala de Branco, o filho não se identifica com o trabalho agrícola: “O negócio dele é

fazer  curso  de  eletrotécnico,  essas  coisas”.  O pai,  nesse  contexto,  oferece  ao  filho  “uma

opção”, a opção de estudar e se “livrar” do trabalho agrícola. Eu abordo em nossa conversa a

questão  da  sucessão  hereditária,  procurando  entender  se  os  colonos  se  preocuparam em

formar um filho para a continuidade dos trabalhos na unidade familiar:
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Não. Aqui não existe [a preocupação em formar um sucessor]. Porque aqui cada um
procura a coisa que quer ser. Então eu acho que é assim, Virzângela. Porque hoje um
aluno, um filho que nem o meu, tentar se formar pra não ir pra roça, mas se ele tiver
o  seu  sustento  numa melhores  condições,  pra  ele  é  bom.  Porque hoje  a  roça  é
complicado. A roça não é fácil. Mas a roça tem sempre que existir. Porque se não
existir, quem é que vai alimentar? Tem que alguém preparar alguém pra tomar conta,
mas ele é o meu mais velho e ele tá nesses estudos. E Deus queira que ele continue,
porque se não estudar vai pra roça. Na rua eu não vou deixar. Mas a opção pra ele eu
dei: é o estudo. Eu digo: estude, se forme, porque aí você vai procurar uma coisa
melhor. Porque serviço de roça não é fácil. Porque eu sou criado na roça desde 7
anos. Eu sei o que é a roça, mas eu gosto. É pesado, mas eu gosto. Pra pessoa gostar,
tem que tá dentro. Se você num tá dentro, você num gosta.

Algumas questões importantes são levantadas nessa fala: a primeira delas é que não há

uma preocupação  dos  pais  em formar  sucessores  para  o  trabalho  agrícola.  Parece  que  a

preocupação maior das famílias, desde o início, era garantir a sobrevivência imediata de seus

membros.  Embora  meu  narrador  seja  um homem “da  roça”,  formado  na  agricultura,  ele

entende que essa atividade não é simples. Como ele mesmo diz, “serviço de roça não é fácil”.

Para o filho ele deu a “opção” de estudar e buscar um futuro “melhor”. A escola, desse modo,

abre  uma  oportunidade  para  que  os  jovens  formulem  projetos  de  vida  para  além  da

agricultura, diferentemente dos colonos, quando “ser agricultor” era quase a única opção, era

“o destino de quem nasceu em uma família pobre da roça”.

Ele diz, por outro lado, que “gostar da roça” exige uma socialização na “roça”, ou seja,

“pra pessoa gostar, tem que tá dentro. Se você num tá dentro você num gosta.”. Nesse caso, é

o trabalho agrícola que mediaria o processo educativo, assumindo um caráter essencial na

formação moral e transmissão de saberes. Esse processo de transferência estaria ligado a um

“modo de ser camponês” ou, ainda, à forma como as famílias de agricultores vivem e buscam

a sua sobrevivência. 

Esse  modelo  de  “ser  agricultor”  vem se  modificando,  considerando-se  o  contexto

estudado. Conforme dito anteriormente (e que será discutido no decorrer desta tese), a área do

lote,  lócus da reprodução familiar  no início do Projeto,  é uma área considerada pequena,

obrigando os filhos a buscarem outras formas de sobrevivência. Essas áreas, destinadas a uma

só família, vêm se modificando a partir do momento em que essas famílias decidem fazer a

“divisão do patrimônio” entre os membros herdeiros. Como essa “divisão” afeta os jovens de

hoje?  Qual  o  lugar  que  eles  ocupam  nessa  “divisão”?  Como  essas  mudanças  afetam  e

delineiam seus projetos de vida?

Outro  aspecto  importante  da  fala  é  quando ele  diz  que  a  agricultura  deve  sempre

existir:  “Porque se não existir,  quem é que vai alimentar?”.  Mas também nos faz pensar:

porque os jovens se dedicariam ou valorizariam uma atividade, a agricultura, se esta é tomada
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como um castigo ou sinal de fracasso? No imaginário popular, no discurso de alguns pais

entrevistados, inclusive no de Branco, está presente a máxima: “quem não estuda vai pra

roça!”. Ou como me disse um colono: “quem não dá certo pra ser nada, dá bem certinho pra

ser agricultor. A agricultura é a última profissão que ficou no mundo”. Como os jovens do

Perímetro poderão carregar “o peso” dessa tradição? Voltaremos a essas reflexões no decorrer

desta tese. 
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4. ENTRE A CANA E O COCO: o que houve de novo no Perímetro?

Eu passei 13 anos com cana! A cana não era ruim, não.
Você sabe que a gente recebia aquele adubo, colocava
nas  plantas.  Aí  quando  era  no  tempo,  cortava.  O
negócio é que era um ano todim, tinha que passar o ano
todim. Aí cortava aquela cana, aquela ruma de cana
(Dona Teresa).

Assim  como  um  dado  tempo  histórico  qualquer,  no  Perímetro  não  houve  uma

mudança abrupta do tempo da cana para o tempo do coco. As mudanças se deram de forma

lenta e gradual. No início, ainda na década de 1970, os colonos plantavam a metade do lote de

cana-de-açúcar e na outra metade plantavam culturas diversas (capim, feijão, laranja, dentre

outras).  Conforme já  explicitado nas  narrativas  dos  entrevistados,  eles  cultivavam a cana

durante um ano e prestavam contas com a Cooperativa. Mas cada colono tem a sua trajetória

de mudança. Dona Teresa disse-me: “Neguinha, sabe, eu achei melhor o coco”. Ela explicou

que  arrancou  a  cana  em  função  de  um  desentendimento  com  a  Cooperativa  durante  a

prestação de contas anual. 

Aí chegava lá era tatatatatata [ela faz o som da máquina de calcular da cooperativa
somando  as  despesas  para  definir  o  saldo  do  colono]  e  a  gente  recebia  aquele
pouquinho. Mas num sobrava quase nada pra fazer compra, pagar as contas. […] Aí
quando foi  no tempo que botaram aquelas  bichinhas lá  na COPROSEL, aquelas
cooperativas que cada setor tinha uma. Naquele tempo eu cortei a cana. Tanta cana!
[…] Aí quando eu recebi o dinheiro, a Marilene tirou 200 cruzeiros. Aí eu fiquei
triste  porque passar o ano todinho pra receber aquela mixaria.  Era muita cana e
pouco dinheiro.  Era  não  sei,  não  sei  que  [falando  dos  custos  e  impostos  sob  a
produção]. Aí eu pensei, vou logo acabar com essa cana veia. Passei nos treze anos.
Nos treze eu arranquei. Era todo mundo com coco e eu com cana! 

A entrevistada expõe a angústia do agricultor que vende a sua produção através de

uma cooperativa.  Essa relação comercial  impulsiona a obrigação do recolhimento de uma

série de impostos. Os custos de produção (adubos, energia de bombeamento, mão de obra,

horas-máquina, dentre outros), somados com os tributos e subtraídos do valor da produção

(toneladas de cana), não forneciam um rendimento considerado satisfatório para os colonos.

Isso  vai  na  contramão  do  que  preconizam  os  defensores  do  cooperativismo,  ou  seja,

participando de uma instituição dessa envergadura, os agricultores familiares aumentariam o

seu poder de barganha frente ao mercado, garantindo maior eficiência na comercialização de

seus produtos, bem como a redução dos custos de produção e, consequentemente, maiores

rendimentos. Eu acredito que um dos maiores limitantes dos irrigantes/colonos do Perímetro

Curu-Paraipaba  é  o  tamanho  da  área,  totalizando  cerca  de  4,0  hectares  (lote  +  quintal).
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Somente uma cultura com altos níveis de rentabilidade poderia garantir a sustentabilidade

financeira da área. 

Outra questão ligada ao cooperativismo no Perímetro é que esse modelo não fazia

parte  da cultura dos agricultores,  sendo que a sua participação neste empreendimento era

compulsória,  ou seja, um pré-requisito para que o agricultor recebesse o título de colono.

Queiroz (1992, p. 24) realizou um estudo no Perímetro sobre o impacto socioeconômico das

cooperativas na vida dos seus associados. Segundo ela, 

[…] entre 1977 e 1987, os irrigantes eram organizados em uma só cooperativa, a
Cooperativa  dos  Irrigantes  do  Vale  do  Curu  (CIVAC).  Após  a  constituição  do
sistema cooperativista em 26.07.1988, criou-se a Cooperativa Central dos irrigantes
do Vale do Curu Ltda (COCIVAC). Essa cooperativa deveria reunir em seu quadro
social  quatro  cooperativas  singulares  e  operaria  como  agente  articulador  dos
serviços prestados pelas mesmas. 

Segundo a  autora,  a  COCIVAC foi  extinta  oficialmente  em 06/05/91,  passando as

cooperativas singulares a funcionar independentes. As quatro cooperativas eram: COAPROL

(Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais do Setor B Ltda),  COSEC (Cooperativa

Agropecuária do Setor C Ltda), COPROSEL (Cooperativa dos Produtores Rurais do Setor D

Ltda) e a COAPI (Cooperativa Agropecuária dos produtores do PICP do Setor E Ltda). Vale

ressaltar que toda essa organização foi capitaneada pelo DNOCS, através de seu quadro de

técnicos que atuavam no Perímetro. 

Seguindo as mesmas queixas de Dona Teresa no que se refere à comercialização, os

estudos de Queiroz (1992, p. 84), constataram que “um número considerável de cooperados

não se sentem recompensados com este serviço”. Entre as principais queixas estão: “a falta de

compradores,  recebimento  atrasado  pela  venda  dos  produtos,  preços,  impostos  e  taxas”

(idem).  À  medida  que  o  DNOCS  foi  perdendo  o  seu  poder  de  decisão  perante  os

irrigantes/colonos,  estes  foram  se  desvinculando  das  cooperativas,  buscando  vender  seus

produtos por conta própria.

Por outro lado, de acordo com os estudos de Martins (2008), no início, além do plantio

da  cana  ter  sido  uma  imposição  do  DNOCS,  havia  certas  vantagens  para  os  colonos

produzirem cana-de-açúcar em função do Proálcool, criado em 1975 pelo Governo Geisel.

Este “programa reforçou a produção de álcool anidro para misturar à gasolina, garantindo a

aprovação de 170 projetos, 3 dos quais no Ceará” (p. 99). Contudo, a autora acrescenta que os

maiores beneficiários do Programa “foram os grandes produtores, que se apropriaram dos

subsídios governamentais e obtiveram uma taxa de retorno estimada em 30%” (idem, p. 101).

No caso aqui estudado, a grande beneficiária foi a Agrovale. Essa realidade mudou quando
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acabaram os incentivos fiscais, conforme salienta Martins:

Entrementes, com o fim da ditadura militar, o aumento da produção brasileira de
petróleo e o declínio dos preços internacionais deste produto provocaram a retração
do setor sucroalcooleiro.  Como os preços do álcool combustível deixaram de ser
reajustados  e  subsidiados,  perderam  a  atratividade  para  o  produtor  e  para  o
consumidor que, antes, pagavam pelo álcool 40% a menos do que pela gasolina. […]
Em  1990,  acompanhando  as  reformas  neoliberais  desta  agência  e  do  FMI.  O
Governo Collor de Mello extinguiu o IAA e  Proálcool (2008, p. 181).

Desse modo, o Programa foi extinto após um relatório do Banco Mundial considerar

os seus resultados econômicos como insignificantes. No Vale do Curu, nesse contexto, temos

a  gradativa  falência  da  Agrovale.  Ainda  assim,  nem  todos  os  colonos  erradicaram  suas

plantações.  Alguns  permaneceram  através  de  um  contrato  de  integração  com  a  Ypioca,

agroindústria  produtora  de  cachaça  que  ainda  hoje  atua  na  região.  Por  esse  instrumento

contratual,  mediado  pela  cooperativa,  os  colonos  recebiam  adubos  e  a  empresa  se

responsabilizava pelo pagamento da energia de bombeamento. Como técnica em organização

de  produtores,  pude  observar  que  parte  desses  colonos  considerou  manter  esse  contrato

exatamente em função do pagamento da energia de bombeamento (que garantia a irrigação de

todo o lote e não apenas da área com cana) e os adubos, os quais também eram utilizados na

produção do coco, consideradas uma cultura mais rentável economicamente.

Depois da cana-de-açúcar, os colonos produziram muitas outras culturas. Dona Teresa,

por exemplo, me disse que plantou mamão “dum japonês da Cotia. Foi só sete que plantamos

mamão: eu, o Zé Costa, o pessoal da casa 8, o Seu Zé Marques e o Manoel Bruno. Todas

quarta-feira eu tirava mamão. Nunca na vida deu pra pagar essas conta!”. A agricultora faz

referência a um contrato que alguns colonos fizeram com a antiga empresa denominada Cotia.

Ela informou que plantou melancia e feijão para arcar com os custos do plantio do mamoeiro:

Aí eu paguei. Aí depois eu comecei a plantar coqueiro. O finado Chico Dario me
vendeu um bocado de coqueiro  [muda],  o  Zé  Costa  me vendeu um bocado,  Zé
Barroso me vendeu. Seu Pedro Pinheiro me vendeu e eu fui juntando e plantei. Aí a
coisa mais linda possível! Aí eu plantava feijão dentro e tudo. Aí depois cheguei a
tirar até carrada de coco cheinha. Era muito coco. Aí depois foi fracassando. Mas o
coco é muito bom ainda. Porque o coco pode ser pouco, mas pelo menos tem todos
os meses e a cana, neguinha, passa um ano todim. O coco é bom! A cana é o ano
todo! O coco tem todo o mês. Nem que seja aquele chorim! É melhor.

Embora cada colono tenha a sua trajetória de mudança da cana para o coco, observo

que uma narrativa recorrente se refere às diferenças do tempo: tempo de cuidado, tempo de

espera para a colheita e, principalmente, a diferença do tempo de receber os rendimentos da

produção, ou seja, enquanto numa cultura o rendimento é mensal (o coco), na outra é anual (a
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cana). Seu Pantico me disse que “o coco começou aqui na época do Sarney mesmo, porque

acabou-se a cana”, com o fim dos incentivos fiscais, conforme já mencionado. “Aqui tinha

umas carreiras de coco na frente da rua, num sei se você se lembra. Aí o Seu Edilson começou

a plantar uns coquim, ele foi um dos que começou primeiro”.  Segundo o narrador,  nessa

época já havia a comercialização do produto em pequena escala.

No começo a negada já tirava uns coquim pra Fortaleza naqueles carros que vendia
fruta, mas era escondido, debaixo de sete chaves porque num podia. Se fosse pegado
no caminho aí pra Fortaleza pagava uma ruma de dinheiro. Mas ai o governo liberou
e a negada mandaram o pau plantando coco. O DNOCS não liberou ninguém pra
plantar coco não, plantaram, mas foi sem ordem. Foi por conta do bode mesmo.
Porque não tinha opção. 

No início, a comercialização do coco era considerada um risco por conta da incidência

do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICMS). Ou melhor, se um carregamento de

coco  fosse  interceptado  pela  polícia  e  não  apresentasse  a  nota  fiscal,  a  mercadoria  seria

apreendida,  resultando  em  prejuízos  financeiros.  Essa  situação  foi  modificada  com  a

publicação do Decreto nº 25.714 de 28/12/1999, que isenta o coco de pagamento de ICMS,

conforme  o inciso LXXXV. Por outro lado, plantar coco, segundo o mesmo, foi um ato de

rebeldia dos colonos em relação à autoridade do DNOCS. Eles haviam tentado de tudo: 

Aqui teve uns japoneses, num sei se você já estava aqui nesse tempo [eu digo que
não].  Aqui  teve  incentivo  pro  jerimum,  mamão,  negócio  de  verdura,  pimentão,
tomate, teve até gergelim. Toda vida eu fui meio desaforento, plantei uma banda do
lote de gergelim, só pra cooperativa eu tirei 10 sacas tratadas. Aí fiquei com o resto
do gergelim,  mas  só  que  o preço  não  valeu  de  nada.  Naquela  época  eu  fiz  um
financiamento pra plantar o gergelim, 1 ha de jerimum, não sei quanto de mamão,
sei que eu plantei o gergelim, o jerimum, quando o jerimum começou a vingar, tirei
5 toneladas  e  não  deu  pra  pagar  nem o trator  pra  carregar  pra  gente  trazer  pra
cooperativa. Abarquei o trator no jerimum, esbagacei tudo e plantei feijão. Só sei
que eu botei essas 5 toneladas de jerimum, botei essas 10 sacas de gergelim, ainda
fiquei devendo uma bocadada. Arranquei o gergelim no toco e fiz as coivara pra
plantar feijão. Sei que tinha umas 10 sacas de feijão, botei. Eu vim pagar a conta
porque vendi umas casas velhas lá em Itapipoca, eu fui abestado demais porque aqui
teve gente que não pagou de jeito nenhum. 

O  narrador  expõe  a  sua  trajetória  de  mudança  para  o  coco,  marcada  por  muitos

prejuízos e tentativas de êxito. Ele disse que “quando o coco chegou foi muito bom. Quando o

coco começou a produzir, os outros estados não produzia, a gente mandava tudo pra lá”. Logo

quado eu cheguei ao Perímetro, em 2001, o Estado de São Paulo era um dos consumidores

fortes do coco de Paraipaba: “Quando São Paulo esquentava, a gente mandava pra lá. Por

exemplo, nessa época, se a gente tivesse coco bom, a gente tinha muito coco aqui, era a época

que tava indo pra lá”. Ele disse que eles chegaram a extrair o coco quinzenalmente: “Os meus
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coqueiros produziam mais pouco, tinha vez que tirava mil reais, oitocentos, mil e cem. Era

desse jeito”. 

No início, a produtividade do coqueiro em Paraipaba era considerada boa. Além disso,

havia a comercialização garantida em função da demanda do mercado. Os estudos de Martins

e Junior (2011), pesquisadores da EMBRAPA, revelaram que o coco foi introduzido no Brasil

nos anos de 1950, a partir do estado da Bahia, posteriormente se expandindo para o litoral dos

demais estados nordestinos. Até a década de 1990, o cultivo do coco era praticamente restrito

às regiões Norte e Nordeste, o que vem se modificando nos últimos anos. Embora o Nordeste

ainda seja a maior região produtora de coco, analisando dados da  Organização das Nações

Unidas para a Alimentação e a Agricultura  (FAO, 2011), os pesquisadores afirmam que o

Brasil detém cerca de 280 mil hectares cultivados com coqueiro. Essa área está distribuída em

quase todo o território nacional, apresentando uma produção estimada em dois bilhões de

frutos. 

O fato de a produção de coco ter se espalhado por todo o país teve repercussões para

os colonos de Paraipaba e todos que viviam da comercialização do produto. Vale ressaltar

que, seguindo essa tendência, também no Ceará houve a implantação de coco em outras áreas.

Em 2000, por exemplo, o Perímetro já contava com uma área plantada de coco de 2.122,1

hectares,  segundo  dados  do  DNOCS,  o  que  representava  quase  82%  da  área  total  dos

perímetros do Ceará que produzem coco126. Em 2012, o Curu-Paraipaba passa a responder por

55% da área total dos perímetros, pois o Baixo Acaraú já despontava com uma área de 1.300

hectares, área esta que era zero em 2000 (CAVALCANTE, 2015).

Nesse contexto, seu Pantico, explicou que “os bons tempos” do coco não duraram

muito: “Mas acabou-se tudo, não valeu mais de nada. Eu perdi uma safra todinha. Não vendi

de verde e não vendi de seco. Cortei o coqueiro, ficou no chão lá”. Ele se refere a um período

em que  aconteceu  uma baixa  na  comercialização  do  coco.  Devido ao  preço  considerado

insignificante  (R$0,05),  muitos  colonos  foram incentivados  a  “deixar  o  coco  secar”  para

conseguir um preço melhor.  Foi  em meados dos anos 2000. Eles esperaram seis  meses e

quando  foram  vender,  poucos  conseguiram  um  preço  rentável.  Alguns  chegaram  a

comercializar  por R$0,08 e “ainda atrasou as  plantas”,  as  quais  não apresentaram mais  a

mesma produtividade. 

Nos últimos anos, a produção de coco no Perímetro Curu-Paraipaba vem passando por

profundas  transformações  em  função  da  escassez  hídrica.  O  principal  açude  que

126A pesquisa realizada por Cavalcante (2015) apontou que os perímetros do Ceará que produzem coco são os
seguintes: Araras Norte, Baixo Acaraú, Curu-Pentecoste e Curu-Paraipaba.  
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disponibilizava  água  para  a  irrigação,  o  Pereira  de  Miranda,  localizado  no  município  de

Pentecoste, está em volume morto, conforme dados da Companhia de Gestão dos Recursos

Hídricos (COGERH, 2017).127 Trata-se de uma questão que aflige todo o Ceará, onde registra

uma estiagem prolongada há mais de cinco anos. Segundo a Companhia, os 155 açudes do

estado, com capacidade total de 18,64 bilhões de m³, têm armazenado apenas 10,93% de água

bruta.

A estratégia adotada pelos colonos e produtores do Perímetro foi a instalação de poços

semi artesianos, conforme dito anteriormente. Não há dados oficiais sobre o quantitativo de

poços perfurados no Perímetro. Conversei com um jovem que trabalha com a instalação e

manutenção desses equipamentos e este me disse que há setores, como o setor onde ele mora

(C1), em que cerca de 80% dos lotes possuem poços instalados. Mas este percentual não pode

ser estendido a todos os setores.  No Setor D2 só existem 6 poços de um total de 56 lotes.

Estudos  do  DNOCS,  segundo  o  relato  de  ex  funcionário  da  Associação  dos  Irrigantes,

identificaram que existem rochas a 40 metros da superfície. Essas áreas, segundo ele, estão

nos setores D1 e D2 e numa parte do setor E, o que inviabiliza a perfuração de poços. Uma

parte  desses poços foi instalada com recursos próprios e a maior  parte  se deu através de

financiamentos.  Destaca-se que  para  ter  acesso  aos  financiamentos  disponibilizados  pelos

bancos oficiais (Banco do Brasil e Banco do Nordeste), os irrigantes, geralmente, elaboravam

projetos para o custeio das áreas de coqueiro – incluindo reforma de cercas e replantio de

coqueiros - sem a inclusão dos poços. Estes não eram incluídos em função da burocracia para

a liberação dos mesmos, que demanda um  laudo técnico da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente – SEMACE para atestar a sua viabilidade. Além disso, os projetistas informavam

que não havia recursos disponíveis para a cavação de poços pelas instituições bancárias.

Ademais,  oficializar  a  existência  de  poços  nas  áreas  agrícolas  pode  ocasionar  o

pagamento  de  outro  imposto:  a  cobrança  pelo  uso  dos  recursos  hídricos,  instituída  pela

Política Estadual de Recursos Hídrico, através da Lei Nº 14.844, de 28 de dezembro de 2010.

Para utilizar a água, o colono e/ou irrigante deveria requerer a outorga de direito de uso de

recursos hídricos, que segundo o inciso primeiro do artigo sexto da referida lei,  “tem por

127 A COGERH foi criada pela Lei nº 12.217, de 18 de novembro de 1993, com o propósito de instituir “um
sistema de gerenciamento da oferta de água superficial e subterrânea do Estado, compreendendo os aspectos de
monitoramento dos reservatórios e poços, manutenção, operação de obras hídricas e organização de usuários”. A
Companhia se propõe a ser um canal de divulgação desses dados, assumindo “o papel de co-gestora dos recursos
hídricos, para que possam tomar decisões coletivas e negociadas, como também avaliar a política de gestão a ser
implementada nas bacias”. (https://www.cogerh.com.br/a-companhia/historico.html, acesso em 22.09.2017) Os
dados aqui  repassados  foram divulgados pela  Resenha diária  de monitoramento,  de  24 de agosto  de 2017,
disponível  em:  file:///C:/Users/user/Downloads/24.08.2017.ResenhaZdiriaZdoZmonitoramentoZ2017.pdf.
Acesso em 24.08.2017.

file:///../Downloads/24.08.2017.ResenhaZdiriaZdoZmonitoramentoZ2017.pdf
https://www.cogerh.com.br/a-companhia/historico.html
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objetivo efetuar o controle do uso e assegurar o direito de acesso à água, condicionado às

prioridades estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos e nos Planos de Bacias

Hidrográficas”. Desse modo, conforme o artigo sétimo, os “poços profundos” do Perímetro

também estão sujeitos a essa outorga, pois se trata de uma “extração de água de aquífero

subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo”. 

A outorga (o direito de uso de recursos hídricos e de execução de obras e/ou serviços

de interferência hídrica), por sua vez, gera a cobrança pelo uso da água. Segundo a lei em

destaque, essa cobrança se justifica pelo fato de a água ser considerada “como um bem de

valor  econômico”.  A cobrança,  nesse  caso,  daria  “ao  usuário  uma indicação  de  sua  real

importância”. Por outro lado, a lei salienta outros indicativos que justificam a sua cobrança,

explícitos  em seu  artigo  15:  “incentivar  a  racionalização  do  uso  da  água;  obter  recursos

financeiros  para  apoiar  estudos,  programas  e  projetos  incluídos  nos  Planos  de  Recursos

Hídricos  e obter  recursos  para o gerenciamento dos recursos hídricos”.  Os valores  foram

definidos a partir do Decreto Nº 32160 de 24/02/2017, que “dispõe sobre a cobrança pelo uso

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos de domínio do Estado do Ceará ou da União

por delegação de competência”.

Essas justificativas e  normatizações  legais,  no entanto,  não são reconhecidas  pelos

colonos/irrigantes que custearam a perfuração dos seus poços, conforme explicou um deles:

“esse pessoal nunca fez nada aqui pros colonos, agora querem que a gente pague pelo poço

que  a  gente  cavou.  Eu  não  pago  nada”.  A COGERH vem tentando  agendar  reunião  no

Perímetro, mas não consegue a adesão dos “potenciais pagadores da água”. Aqui, mais uma

vez, entra em choque o que é legal com o que é moralmente correto do ponto de vista dos

colonos/irrigantes. Para eles, nesse caso, a COGERH não tem autoridade moral para efetuar

essa cobrança.  Eles  alegam, por exemplo,  que existia  uma comporta  danificada no açude

Pereira de Miranda, em Pentecoste, desde 2008, o que ocasionou o desperdício de água desde

então. Para a COGERH, a obra deveria ser executada pelo DNOCS, autarquia que construiu o

açude. Para os produtores, no entanto, a Companhia “deveria consertar, já que é quem quer

arrecadar a tarifa da água”. 

Aqui observo a margem tênue que separa e, ao mesmo tempo junta, o legal e o ilegal,

e, sobretudo, como o que pode ser tido como ilegal (o não pagamento da água, por exemplo)

pode ser considerado legítimo ou justo, mesmo diante de um conjunto de leis e regulamentos

que materializariam uma estrutura de poder. Werneck (2013, p. 712) faz uma discussão sobre

a “sociologia da moral como sociologia da agência”, destacando a “relação entre moral como

dimensão da vida social,  como dispositivo ela mesma e como faculdade cognitiva”. Esses
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aspectos da moral podem ser percebidos na trajetória dos colonos e suas famílias em vários

momentos: na socialização das crianças e adolescentes por meio do trabalho (desafiando a lei

que regra o trabalho infantil), na sucessão e transmissão do lote como patrimônio (que desafia

a lei de irrigação) e quanto à cavação e utilização de poços clandestinos ou irregulares. A

moral dos colonos e irrigantes, nesse caso, se aproxima da perspectiva adotada pelo autor:

A moral surge aí não como dispositivo de contenção, mas, muito pelo contrário,
como dispositivo de potenciação da agência, uma vez que ela se oferece não como a
língua de quem impede de fazer algo e sim como a língua das estratégias segundo as
quais  se  pode  fazer  algo.  [Desse  modo],  ela  se  mostra  como  um  recurso  para
permitir acessar uma gama muito maior de ações que poderiam ser acessadas se se
seguisse estritamente o regramento das utopias morais (WERNECK, 2013, p. 713). 

       Desse modo, analisando especificamente o caso da cavação dos poços por este prisma,

temos  uma ação  enquanto  ato  de  potência  de  resistência,  provocado  pela  necessidade  de

manter vivo o coqueiral do lote, fonte de receita para a família. Daí a necessidade de criar

estratégias para desafiar e subverter o processo que, no âmbito do Estado, seria considerado

legal  (no caso,  a outorga).  Por outro lado, embora não seja a minha intenção detalhar os

artifícios acionados pelos colonos e irrigantes para viabilizar  a irrigação de suas culturas,

percebi a existência de um impasse quanto à cobrança da água, sendo que não há um consenso

entre DNOCS e COGERH. Além do mais, os colonos/irrigantes alegam que a produção do

coco  é  insignificante  e  não  há  como  fazer  frente  aos  custos  de  produção  atuais  (tratos

culturais, adubação, mão de obra e energia de bombeamento etc.), muito menos agregar mais

um imposto, que para eles não traz nenhum benefício.

Por outro lado, não obstante todos os percalços, o Perímetro continua conhecido no

cenário local e nacional  como um dos maiores produtores de coco. Isso se deu porque o

Perímetro conta com um grande número de produtores  e  de áreas  plantadas.  Além disso,

segundo Cavalcante (2015, p. 303-304), esses produtores “utilizam alguns dos mais modernos

insumos e  implementos no cultivo de coco –,  [além de] sediar  uma grande agroindústria

processadora  do  fruto”,  que  é  a  Paraipaba  Agroindustrial.  O  autor  destaca  ainda  que  a

produção  de  coco  modificou  tanto  o  espaço  como  as  relações  sociais  no  Perímetro,

caracterizado como o “Território do coco, onde é a produção desse fruto quem dita atualmente

o que acontece por todo o município de Paraipaba” (idem, p. 304), conforme ficou explícito

ao longo da minha pesquisa.
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4.1. A estrada que rompeu com as cancelas

Antes de adentrarmos mais amiúde nas discussões sobre o coco e como este modifi-

cou o cotidiano dos colonos, dos jovens e de todo o entorno do Perímetro, é pertinente tecer

algumas considerações sobre a chegada da estrada, conhecida como CE-085 Costa do Sol Po-

ente. Sua construção está intimamente ligada à expansão do coco no Perímetro e sua comerci-

alização. Isso ocorreu porque a abertura da estrada inviabilizou definitivamente o controle

exercido pelas cancelas do DNOCS: não havia mais como impedir que os colonos e demais ir-

rigantes criassem suas estratégias de produção, comercialização e mobilidade.

Esse empreendimento fez parte dos investimentos do Programa de Desenvolvimento

do Turismo no Nordeste (Prodetur) no estado do Ceará, possibilitando a ampliação do poten-

cial turístico de vários municípios ao longo do litoral Oeste do Estado. Vejamos o mapa abai-

xo apresentado na Imagem 16:

Imagem 16 – Mapa do litoral Oeste do Ceará

  

    

                           Fonte: Esquemas de Rodovia do PRODETUR/CE 1/SETUR, 2001



140

É possível observar, através do mapa, que a estrada teve como objetivo principal fo-

mentar o turismo na região praiana. A primeira fase da Estruturante teve início em 1996 e foi

concluída em 1999, momento em que “houve a implantação desta rodovia e dos acessos, tota-

lizando 253 quilômetros”128. A primeira fase contemplou a construção da rodovia desde o mu-

nicípio de Caucaia até o distrito de Barrento, em Itapipoca. Nesse trajeto, foram implantados

os acessos para os pontos turísticos de cada município. No caso de Paraipaba, houve o acesso

para a praia de Lagoinha. A estrada mudou a vida dos colonos e de todos do Perímetro. Veja-

mos a narrativa do Seu Pantico:

Essa estrada chegou tem uns dezoito anos. Primeiramente foi feito até o Barrento
(Itapipoca) e depois veio de lá pra cá. Aí teve umas épocas que a BR estava no osso
mesmo, cheia de buraco,  não prestava,  aí  o pessoal  só andava mais por aqui,  o
pessoal de Itarema, Itapipoca, aí foi bom demais. Depois ajeitaram lá e o movimento
aqui parou. Depois abriram a estrada pra Gijoca, Amontada, Morrinhos, Itarema, aí
o  movimento  aumentou  de  novo.  Teve uma época  que  eu  quebrei  aqui,  abri  as
bandas,  porque num tinha movimento,  aí  quando abriram essa  estrada eu já  era
aposentado,  aí  eu  fiz  um  financiamento,  ajeitei  aqui,  comprei  umas  cadeiras,
coloquei umas cerâmicas, aí aumentou demais, graças a Deus. Eu mudei o sistema
aqui, antes eu vendia almoço, mas só tive prejuízo. Hoje eu vendo lanche, café,
tapioca, bolo, caldo, panelada. Aí melhorou. Aqui o primeiro a colocar nessa estrada
foi eu. 

A maior  receita  da família do Seu Pantico vem do seu comércio,  embora ele seja

aposentado  e  ainda  preserve  o  lote  com  o  plantio  de  coqueiro.  O  movimento  em  seu

estabelecimento começa antes das quatro horas da manhã, quando param os primeiros carros

de lotação. Ele informa que foi o primeiro a abrir um comércio na Estruturante (estrada nova),

mas os colonos já tinham o costume de comercializar  frutas na conhecida estrada do D1

(estrada velha).  Ou seja, antes da construção da estrada nova, todo o fluxo de carros que

vinham de Fortaleza rumo às praias de Lagoinha e Flecheiras (por exemplo), passava pela

cancela do D1 e os viajantes costumavam parar nas barracas para consumir frutas locais.   

Quando a “estrada nova” passou a funcionar, a “estrada velha ficou morta”, servindo

apenas para a circulação local. Os colonos comerciantes, diante do contexto,  buscaram se

instalar no novo espaço de movimentação de carros e pessoas: “Tinha o Zé Costa e a Helena

que vivia me aperreando para eu vender uma parte do quintal, mas eu não quis. Até que o véi

Zé Alberto arrumou uma parte pra eles. No começo ele alugou, mas para o fim não teve mais

jeito, aí ele vendeu bem baratinho. Era uma confusão danada”. O colono faz referência a um

episódio que ocorreu no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Observe a imagem 17 a
128Informações cedidas pelo Sr. Paulo Bezerra, então coordenador do Prodetur, do Departamento de Edificações e
Rodovias  (DER)  -  antigo  Dert.  Fonte:  https://dizeres.wordpress.com/2008/06/02/projeto-da-rodovia-ce-085/  .
Acesso em: 10 de dezembro de 2017.

 

https://dizeres.wordpress.com/2008/06/02/projeto-da-rodovia-ce-085/
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seguir:

Imagem 17 – Estrada do Sol Poente – Setor D2

                      Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Do lado direito é possível observar alguns pontos comerciais. Essa área, contudo, foi o

quintal  de  um  colono  que  hoje  é  falecido.  Conforme  narrou  Seu  Pantico,  os  colonos

comerciantes viram na “estrada nova” a possibilidade de ampliar seus negócios, que estavam

parados  em  virtude  do  pouco  movimento  de  turistas  pela  “estrada  velha”.  Por  isso,

procuraram o colono da casa 16 e propuseram o negócio: “alugar um pedaço do seu quintal”

para instalar suas barracas129. Ele aceitou e estes foram se acomodando. Em 2001 eu já estava

no Perímetro,  quando o caso foi  denunciado ao DNOCS. Diante da situação,  a  autarquia

iniciou um processo para expulsar o colono que desconfigurou a citada área. No processo

constava que o referido lote do colono estava abandonado, sem produção. O caso dividiu os

colonos do setor. Um grupo de colonos “comprou a briga” e se mobilizou para defender o

colono ameaçado de expulsão. O DNOCS não teve forças nem para expulsar o colono e nem

para impedir o funcionamento das barracas. Para “moralizar e legalizar” o empreendimento, a

autarquia celebrou um contrato de concessão de uso com cada “dono” de barraca que, nessa

época, eram cinco. 

Atualmente,  “a  beira  da  pista”  do  Setor  D2  é  a  localidade  mais  valorizada  do

Perímetro: “um metro quadrado aqui é R$ 200,00”, me relatou um dos moradores do lugar.

Trata-se de uma área cercada de quarenta e oito comércios diversos, além de ser um espaço de

grande movimentação de turistas. Conforme já relatei, a instalação da Estrada do Sol Poente

129 No começo, de fato, eram barracas de palha de coqueiro. Atualmente, são construções de alvenaria, mas ainda
são popularmente conhecidas como as “barracas do D2”. 



142

modificou esse espaço, anteriormente formado por áreas agrícolas, transformando-o em  uma

espécie  de  corredor  comercial  do  Perímetro.  O  potencial  turístico  foi  ampliado  com  a

duplicação da estrada, concluída em 2017. Vejamos a imagem a seguir:

Imagem 18 – Outro ângulo da Estrada Sol Poente – Setor D2

       Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Na imagem acima é possível  observar  que o “corredor comercial  do Perímetro” é

formado por comércios variados: restaurantes, bares, venda de frutas, posto de gasolina, loja

de  conveniência,  borracharia,  farmácia,  casa  de  ração,  lacticínio  (queijo,  doce  e  leite),

pastelaria, floricultura, padaria, mercantil, frigorífico, cafés e artesanato. Na “beira da pista”

tem poucas  residências  de  familiares  de  colonos.  Do  lado  esquerdo,  originalmente  foi  o

quintal do lote 15. O colono ainda mora lá, mas “vendeu” a maior parte do quintal para a

instalação  de  comércios,  uma igreja  evangélica  e  residências.  Os  colonos  que  instalaram

pontos  comerciais  dividem-se  entre  as  atividades  agrícolas  do  lote  e  as  demandas  do

comércio. Vejamos o caso de Seu Pantico:

Hoje, graças a Deus eu estou bem, pago minhas contas, tenho o meu carrinho bom
pra andar.  Eu ainda planto no quintal  mesmo, um feijãozinho, uma macaxeira,  é
mais para comer e se sobrar eu vendo, a gente vende no comércio. Eu plantei milho,
tem uma parte  que eu  deixei  pra  plantar  horta.  Eu gosto  de plantar,  eu não  me
esqueço. E a chuva deu pra animar, chuva é bom demais. Meu coqueiro num morreu
não. Eu tenho um coqueiro novo e meu lote nunca foi bom de água, daí quando
acabou a água ele aguentou. Já tava acostumado, numa alturinha boa. Tirou o tempo
do verão, parece que tava irrigando, verdim que é uma beleza! Agora choveu, dá pra
vender no carnaval.

A estrada  trouxe melhorias  para  os  colonos  que  possuíam áreas  próximas  às  suas

margens:  alguns  venderam  parte  de  seus  terrenos  e  ficaram  com  as  residências,  outros
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também  colocaram  comércios,  como  Seu  Pantico.  A seguir,  observamos  a  fachada  do

comércio do respectivo.

Imagem 19 - Comércio do Seu Pantico

                           Fonte: Arquivo da pesquisadora.

A estrada trouxe, portanto, novas fontes de renda e opções de trabalho, inclusive para

os jovens, embora não absorva todos que precisam de emprego e nem ofereça boas condições

de salário, conforme relatou Nirinha: 

Hoje tem a opção de trabalho nas barracas, nas fábricas, nos comércios. Agora aqui
paga muito pouco. Tem gente que trabalha diariamente, só tem folga uma vez a cada
15 dias e só recebe R$ 100,00 por semana. Nessas barracas só a Dona M. que paga
um salário, mas não é nem pra todo mundo. Eu prefiro trabalhar pra mim. Eu faço
05 bolos e já ganho R$ 45,00. Melhor do que ficar lavando louça pros outros o dia
todo e ganhar uma mixaria. 

Se  de  um  lado  a  estrada  “trouxe”  opções  de  trabalho,  os  valores  pagos  aos

trabalhadores  não seguem,  em sua  maioria,  os  valores  de  mercado,  baseados  no  salário-

mínimo.  Segundo alguns relatos, eles são pagos “na diária”,  que vale cerca de R$ 30,00.

Como a oferta de mão de obra é maior do que as vagas de trabalho, são os comerciantes que

ditam os  valores  a  serem pagos.  Grande  parte  desses  trabalhadores  não  tem carteira  de

trabalho assinada e, portanto, não tem acesso aos direitos trabalhistas. Por essa razão Nirinha

prefere trabalhar por conta própria. Ela afirmou que “tudo mudou depois dessa estrada. Quem

tem coragem de trabalhar, trabalha. Agora quem não quer nada ...”. 

Tem  gente  aqui  que  abriu  um  quartinho  e  vende  espetinho.  Meu  tio  vende  a
produção dele  na beira  da  estrada,  na casa  que  ele  fez.  Ele  vende feijão,  coco,
macaxeira, cocada, molho, faz lanche (bolo com café). Isso é uma renda. É pouco,
mas serve. Porque antes não tinha. Mas isso é mais aqui no D2. O pessoal dos outros
setores trazem as coisas pra venderem aqui.  Tem jovem que estuda e trabalha. O
Ataíde trabalha na Dona Deusa. Ele tem 20 anos. Ele estuda no Ageu de manhã e faz
um curso de cabeleireiro em Fortaleza dia de sábado. O Júnior, neto da Dona Paz,
terminou os estudos e faz faxina na casa dos outros e faz um curso de manicure em
Fortaleza.
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A narrativa da entrevistada salienta que a estrada possibilitou alternativas de trabalho,

tanto  por  meio  do  assalariamento  (ainda  que  precário),  como  também  por  meio  do

empreendedorismo individual, como o caso do seu tio e o dela própria. Para os jovens que ela

citou,  o  trabalho  assalariado  possibilitou  que  estes  custeassem  cursos  de  qualificação

profissional.  O “corredor comercial  do Perímetro” viabilizou ainda a  comercialização dos

produtos de alguns colonos e/ou irrigantes de outros setores, principalmente mamão, sapoti,

macaxeira, feijão, manga, jerimum, melancia, goiaba, maxixe, acerola e batata-doce, molho

de pimenta e queijo. 

Contudo, o “corredor comercial do Perímetro” também impulsionou o comércio ilegal

de drogas (crack,  cocaína e maconha),  a prostituição e o consumo exacerbado de bebidas

alcoólicas.  Embora  este  não  seja  o  foco da  tese,  não  é  possível  deixar  de  mencionar  os

malefícios que a estrada promoveu, influenciando a trajetória de muitos jovens, a exemplo de

JP, jovem que entrevistei  em agosto de 2016.  JP é neto de colono, ex usuário de drogas.

Quando fiz a entrevista ele tinha 19 anos, era evangélico e havia deixado de usar drogas há

cerca de um ano e um mês: “Os irmãos começou a falar comigo, né? Porque eu era um anjo

desviado. Porque eu nasci dentro da Casa do Senhor. Aí eu comecei a andar com o pessoal, ai

eu comecei a conhecer o mundo”. Ele me relatou um pouco sobre o tempo em que ele viveu

“desviado da Igreja” quando eu perguntei sobre o que ele achava dos jovens do Perímetro:

 

Eu: E como você ver aqui os jovens do Perímetro?
JP: Só Jesus na causa! Que essas pessoas precisam de Jesus, precisam de Deus.
[tento puxar para uma visão mais geral]
Eu: Mas o que eles fazem, o que gostam de fazer?
JP: Eles trabalham. Eles precisam custear as coisas dele.
Eu: O que?
JP: Droga, né? 
Eu Mas são todos assim?
JP:  A maioria.  Tem  menino  pequeno  que  já  usa  maconha.  Eu  era  viciado  em
maconha, cocaína, que é o pó e o crack também. Cigarro daqueles fedorento. Eu era
viciado. Pra sustentar o vício eu roubava. Tem vez que eu vendia droga. Eu levava
carreira dos home, já apanhei da polícia.
Eu: Mas todos são envolvidos com isso?
JP: São mais homens. […] Só Jesus me guardando.

Embora o jovem entrevistado apresente um pensamento fatalista quando diz que a

maioria  dos  jovens  faz  uso  de  drogas,  não  podemos  deixar  de  considerar  essa  realidade

vivenciada há pouco tempo pelo mesmo. Nirinha, por exemplo, que mora próximo ao posto,

contou-me que teve sua bicicleta furtada. O autor do ato era um jovem que, segundo ela, era

usuário de drogas e morava no Setor E. O uso excessivo de drogas, álcool e o envolvimento

com atos  ilícitos são alguns dos problemas que atingem também os jovens do Perímetro,
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assim como os demais jovens do Brasil  A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar  (PeNSE),

divulgada pelo IBGE, traz dados sobre os hábitos dos adolescentes brasileiros. A pesquisa,

referente ao ano de 2015 foi  realizada com estudantes  concluintes  do 9º  ano em escolas

públicas e privadas de todo o país, a maioria entre 13 e 15 anos. Os resultados mostram que o

percentual de jovens que já experimentaram bebidas alcoólicas subiu de 50,3%, em 2012,

para 55,5% em 2015; já a taxa dos que usaram drogas ilícitas aumentou de 7,3% para 9% no

mesmo período.130

Nesse  contexto,  para  alguns  dos  jovens  estudados,  a  religião  surgiu  como  uma

possibilidade de protegê-los desses “perigos”, além de colocá-los nos “caminhos do Senhor”.

Essas  informações  também  desmistificam  a  doxa  comum  de  que  o  campo  é  um  lugar

tranquilo,  “livre  dos  problemas  urbanos”.  A estrada,  portanto,  abriu  o  Perímetro  para  o

mundo, com seus benefícios e malefícios, sendo que o consumo de drogas, álcool e a prática

de atos ilícitos apareceram nas narrativas dos entrevistados. O trabalho, em contrapartida,

sobretudo para os  mais  velhos,  seria  uma possibilidade  de  “livrar  os  jovens” desses  atos

considerados imorais ou ilícitos.

4.2. “O coco é como um aposento, todo mês tem nem que seja aquele tantinho”

No dia 21 de abril de 2016, por volta das dez horas da manhã, cheguei ao Setor D2 e

parei  logo  para  falar  com  Aninha.  Ela  estava  muito  entusiasmada  com  os  negócios  já

ampliados,  ou  seja,  eles  inauguraram  uma  sorveteria.  Trata-se  de  um  empreendimento

localizado às  margens da Rodovia Estadual  Costa  do Sol  Poente.  Evidentemente tomei o

sorvete e enquanto isso íamos conversando. Ela me relatou sobre a família. Seu pai, colono,

estava bem, o coqueiral voltou a produzir depois das chuvas e ele “tá tirando muito coco”.

Falou da mãe, das irmãs e dos irmãos, além dos cunhados. Todos estavam bem, “graças a

Deus!”, dizia ela. O coco, como sempre, altivo, ditando as “regras do jogo”.

Segui para casa e à tarde fui a casa de Seu Ivan para conversarmos sobre o início do

Perímetro. Falou de como os filhos, menino e meninas, lhe ajudaram nos tempos da produção

da cana-de-açúcar e sobre o tempo do coco. Para ele o coco é bem melhor, pois “pouco ou

muito a gente tira todo mês e a cana não. É só uma vez no ano e pronto. Corta a cana, aí fica

só o terreno preto”. Ele disse que foi “um dos últimos a tirar a cana. Eu produzi cana até 2002,

mas eu já tinha uma área de coco. Eu tinha 13 carreiras de coqueiro. No começo deu bom”.

Ele acrescenta:

130 Para mais informações, consultar: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97870.pdf. Acesso em 
09.09.2017.

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97870.pdf
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O coqueiro você tira todo mês um cacho e fica dois, três no pé. Num aparta nunca.
Todo o mês tem aquele dinheirinho. O coqueiro foi uma das culturas melhor que foi
feita n4o Projeto. O coqueiro sofreu muito quando acabou a água do DNOCS e a
lagoa  secou  (ele  irrigava  com  a  água  da  lagoa).  Aí  o  inverno  do  ano  passado
demorou muito a chover, aí o coqueiro sofreu muito. 

Seu Evan reafirma a importância do coco para os agricultores do Perímetro, embora

ressalte o quanto essa cultura foi prejudicada em decorrência da escassez hídrica,  assunto

mencionado anteriormente.  Contudo, 2016 foi  um ano de esperança para os  colonos.  Ele

destacou que seu filho Branco é quem está “cuidando” atualmente do lote. Cuidar do lote quer

dizer  realizar  os  tratos  culturais  (limpeza,  adubação,  pulverização  e  colheita),  quer  seja

diretamente ou indiretamente, através da contratação de serviços de terceiros. Ele relatou que

voltou  a  tirar  coco  depois  das  chuvas.  Ele  estava  esperançoso:  “agora  vai  sobrar  um

dinheirinho pra mim, pois o meu Branco tava só investindo, tendo despesa. Eu disse a ele,

'não se preocupe que eu me viro com o dinheiro do aposento'. Ele só tinha despesa mesmo”. 

Da minha parte, enquanto pesquisadora, vi no Sr. Evan a mesma empolgação com o

coco que vi na fala de Aninha. É como se o coco adentrasse na subjetividade das pessoas,

transformando,  inclusive,  o seu humor.  Ter  coco no pé e  ter  pra quem vender  é  sinal  de

fartura. Ou seja, o coco representa a esperança.  Nirinha também estava esperançosa quando

informou que seu irmão também voltou a tirar coco: “O ano passado e o ano trasado não deu

coco. Foi horrível! Mas esse ano tá melhor, graças a Deus”. Seu otimismo é partilhado por

Dona Teresa:

É tanto coco! Um horror de carro aí tudo parado pra levar coco. Todo dia, todo dia.
Agora tudo tá caro demais e o coco é só R$ 0,40. É uma lástima! O adubo parece
que é R$150,00 o que o Ernandi quer comprar. Mas o coco, neguinha, só num vale
pra quem produz. Vá comprar um coco! O Mardônio no mês passado tirou 8 mil
cocos. Ele não quis acordo com o Carlito pra cavar um buraco. Se tivesse acordado
ele num tinha perdido. O buraco encheu de água. O Carlito aguou o verão, agora é
coco demais! É um buraco fundo que aquela máquina cavou. 

A fala da agricultora destaca os dilemas de quem produz, ou seja, o custo de produção,

muitas vezes, é superior aos valores pagos pelos compradores coco. Na cadeia produtiva do

coco, quem menos ganha é quem produz, esta é a sua queixa. Ela destaca ainda que o insumo

mais importante para a produção do coco é a água para a sua irrigação. Alguns irrigantes,

como é o caso do filho dela, foram beneficiados pelas escavações realizadas pela empresa

que, na época, estava duplicando a estrada. Ela precisava do material para nivelar a estrada.

Alguns desses  “buracos” encheram-se de água durante o inverno e estão servindo para a

irrigação das culturas no lote.

O  coco,  portanto,  traz  alegria  para  a  fala  das  pessoas.  Isso  despertou  em mim a
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vontade de ouvir outros relatos sobre o assunto. Eu queria compreender até que ponto os

jovens estão envolvidos na exploração e/ou comercialização do coco. Assim, na sexta-feira

pela manhã fui informada de que estavam tirando o coco do Sr Osmar131, numa área próxima

ao Centro Gerencial, localidade onde morei durante dez anos e na qual tenho residência até

hoje. Me senti empolgada em acompanhar esse processo. Me foi relatado que na turma havia

um menino de 10 anos, muito “disposto para o trabalho”. Os tiradores de coco disseram que

ele era o primeiro da turma a chegar. Eles disseram que concordaram com a sua inclusão no

grupo porque sua mãe vivia com um homem que não era o pai dos meninos e sabiam que ele

não queria “sustentar os filhos dos outros e ele passava muita precisão”. Eles relataram que,

no primeiro dia, ele ganhou cerca de R$ 30,00 e, ao chegar no Setor C1, local onde mora, “foi

correndo  com  o  irmão  na  bodega  comer  salgado  com  refrigerante.  A  gente  ficou  só

observando o comportamento dele”. Me chamou a atenção esse menino entre os tiradores de

coco, trata-se de uma prática incomum nos dias atuais, sobretudo em função da legislação que

proíbe o trabalho infantil. Pareceu-me que a necessidade de sobrevivência foi um dos fatores

fundamentais para que aquela criança participasse daquele trabalho considerado “bruto” na

fala dos sujeitos locais132. Também me chamou a atenção o fato de ser uma equipe composta

por jovens: havia um de 18 anos, dois de 20 anos, dois de 26 anos e outros dois que tinham

mais de 30 anos de idade. Eu não pude observar a tirada do coco nesse dia porque estava

chovendo  muito  e  como eles  continuariam no outro  dia,  preferi  resolver  outros  assuntos

pessoais na cidade pela manhã.

Nesse mesmo dia, ao passar pelo Setor D2 vi a Nirinha no portão. Estava esperando

um mototáxi para ir até a cidade. De pronto lhe ofereci carona, pois estar perto dela rendia

sempre  boas  conversas  e  muito  aprendizado.  Depois  que  ela  terminou  seus  afazeres  foi

comigo  até  o  banco.  Enquanto  eu  esperava  atendimento,  chegou  Diton,  ex-presidente  da

associação  dos  irrigantes.  Ele  relatou  um  pouco  sobre  o  momento  político  em  âmbito

nacional e em Paraipaba, falou das eleições para prefeito, dentre outros assuntos. Relatou que

estava  bem,  estava  comprando  coco  para  o  Dr.  Onias133,  dono  de  uma  fábrica  de

beneficiamento do coco situada em um distrito de Paraipaba e que também possui lotes no

Perímetro. Ele relatou que o Setor D2 está cheio de caminhões, levando coco “até para outros

estados, como Piauí e Rio de Janeiro”, provocando um movimento que há tempos não se via

no Perímetro. Eu observei esse fato quando fui deixar a Nirinha em casa. Junto dele havia um

131 Empresário detentor de áreas mortas e lotes no Perímetro. Nome fictício.
132 De acordo com a PNAD (2015), a maior ocorrência de trabalho infantil entre 5 e 13 anos está situada em
famílias cuja renda mensal gira em torno de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) por mês.
133 Empresário que tem uma agroindústria de beneficiamento do coco em Paraipaba. Nome fictício.



148

jovem rapaz de cerca de 20 anos, que também trabalhava “tirando coco” em sua equipe. Mais

uma vez a produção do coco atravessa minha inserção em campo, aguçando a vontade de

entender como funciona essa atividade e como os jovens se inserem nela. Uma coisa era certa:

o coqueiral estava vivo de novo e a comercialização do coco voltou a pulsar no cotidiano das

famílias do “Projeto”. 

Naquele  momento  pude  compreender  como  o  coco  centraliza  as  relações  sociais

dentro e fora do Perímetro. O coco se renovava como a fênix que ressurge das cinzas. Os

coqueirais  que  permaneceram em pé,  desafiando a  escassez  hídrica,  despontavam verdes,

animando agricultores e todo o povo que vive de seus frutos. Entendi a fala do agricultor

quando compara o coco a uma aposentadoria. O coco é a renda fixa dos produtores, mesmo

“que seja aquele tantinho”, olhando para os seus cachos eles calculam qual será a renda do

mês.

No dia 23 de abril de 2016 acordei cedo e fui olhar pro céu para saber se teríamos um

dia de sol ou chuva. Era dia de sol, e logo me empolguei em ir até a área do Sr. Osmar ver se

os “tiradores de coco” haviam concluído sua missão. Chegando lá observei que parte do grupo

estava sentada no chão, aparentemente cansados. Entre os utensílios que eles levaram para o

campo cabe destacar: uma garrafa de café, outra com água e um litro de cachaça. De vez em

quando vinha um e bebia. Outros misturavam a água de coco com a cachaça e depois bebiam

um pouco de café. “É pra dar coragem”, dizia um deles. Observei que alguns deles fumavam.

Vi o menino de 10 anos entre eles novamente. Puxei conversa com um deles e ele me disse

que o menino só trabalhava até meio dia e depois ia pro colégio. Ele disse que agora iam

dividir o dinheiro apurado no dia igualmente com ele “Porque o menino é esforçado”. Fiz

várias perguntas e eles foram relatando um pouco sobre a vida deles e como eles iniciaram

nessa atividade. Um deles relatou que era neto de colono, que sua avó vendeu o lote depois

que o marido faleceu porque ninguém queria “trabalhar no lote”. Ele relatou que “tirar coco”

rende mais que “ser colono”.

Nessa atividade tem a figura do comprador de coco, também chamado de atravessador.

Esses  forma  suas  equipes  a  partir  do  “chefe  de  turma”,  que  recruta  a  mão  de  obra  e  é

responsável  pelo  seu pagamento,  ou  seja,  o  atravessador,  depois  da contagem dos  cocos,

repassa um valor “x” por fruto ao respectivo, que paga aos demais. É ele, por exemplo, quem

traz o lanche e o almoço. Na divisão desse “trabalho”, alguns executam a função de “calçar” o

coco com um cano de alumínio cuja ponta tem uma espécie de forquilha (veja imagem 20).

Enquanto ele segura o cacho do coco, outro vem com uma foice encadeada em uma extensa

vara de madeira para puxar o referido cacho até o chão. Vejamos a imagem a seguir:
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Imagem 20 - O gancho

                                                

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.

Na imagem acima vemos o gancho, que é utilizado para “calçar o cacho de cocos” e

evitar  que ele  caia  diretamente no chão e  “quebre”,  inviabilizando sua  comercialização e

trazendo prejuízos para todos, especialmente para o produtor. Nas imagens 20 e 21 a seguir,

vemos o movimento dos “trabalhadores do coco” durante a colheita. Podemos observar que se

trata de manobras feitas em dupla: os corpos se movimentam, corpos apoiados pelos pés em

sincronia com os braços e mãos, tendo como base de apoio o próprio caule da planta, que

serve como base para o deslizamento dos frutos até o chão.

Imagens 21 e 22
A colheita

                      Fonte: Arquivo da pesquisadora
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Após  “derrubarem  o  coco”,  aproximam-se  aqueles  que  vão  “juntar  o  coco”,

preparando-os para a contagem. Essa contagem, geralmente é feita pelo dono da área ou por

alguém delegado por este. A contagem é acompanhada pelo atravessador. Ao final, a equipe

recebe o equivalente a R$ 0,06 (seis centavos por coco). Este valor gera uma renda diária de

até R$ 100,00 (cem reais). O processo de “juntar o coco” se dá através dos carrinhos de mão

ou com o auxílio de animais, como mostra a Imagem 23, abaixo:

Imagem 23 – “Juntando o coco”

       Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Enquanto eu observava o processo de “trabalho no coco”, chegou Branco (filho do Sr.

Ivan), que é o responsável por essa equipe, o atravessador. Ele chegou um pouco depois de

mim. Estava querendo saber o tempo que faltava para juntar todo o coco e iniciar a contagem.

Os tiradores informaram que ele poderia “encostar” o caminhão. Eles estavam ansiosos por

encerrar aquele serviço. Aproveitei a oportunidade para conversar um pouco com o mesmo,

que me relatou sobre a fartura de coco no Projeto naquela época:

Todo dia estou tirando coco. Tô botando pra fábrica do L., pra outra fábrica
que abriu agora, botei pro Piauí. Pra todo canto. Antes não havia mercado
porque  não  tinha  o  produto.  Mas  depois  das  chuvas  o  coqueiro  que  não
morreu ficou carregado de coco. É uma fartura. Até os roubos diminuíram.
Porque os jovens tão tudo ocupado tirando coco. O Governo tinha que olhar
mais pra cá. Porque você vê, mesmo sem a irrigação o coco é uma atividade
forte, que gera emprego. Deveriam era fazer um açude aqui pra juntar a água
da chuva. Porque aqui chove demais. 

Despedi-me  dele  com a  vontade  de  conversar  mais,  porém ele  estava  por  demais

ocupado,  precisava  “despachar  a  carrada  de  coco”.  Ficou acertado que  iríamos  conversar

mais. Mais tarde quando fui conversar com Dona Teresa, agricultora de 87 anos, viúva, que

criou nove filhos no Perímetro, observei vários rapazes com o “cano de tirar coco” nas costas.
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Mesmo sábado à tarde a “tirada do coco” movimentava a vida daquelas famílias. Conhecer

como se processa essa atividade despertou o interesse da pesquisadora e busquei entrevistar os

jovens que “trabalham no coco”. A seguir trago os relatos dos jovens que trabalham no coco.

4.3. O coco e os jovens do Perímetro: “a gente fica com o corpo todo quebrado, mas se

acostuma”

Em uma de minhas inserções em campo, no dia 29 de julho de 2016, conversei com

Bruna, jovem de 20 anos que está cursando pedagogia na Universidade Federal do Ceará. Ela,

neta de colono, me falou sobre os jovens do Perímetro:

No geral, eu acredito, pelo menos em relação à comunidade que eu vivo, eu vejo
que os jovens, muitos estão fazendo alguma coisa, um curso, uma faculdade, estão
concluindo ou fazendo o ensino superior. Só que eu vejo que tem muitos que não
tão  seguindo  os  mesmos  passos  do  pai,  sendo  colono,  coisas  relacionadas  à
agricultura. Eu vejo simplesmente que tem uns que estão simplesmente trabalhando
no coco, mas também não tem uma perspectiva de vida, sendo que os próprios pais
incentivam a um trabalho, mas também incentivam a um estudo. Então eu acho isso
muito triste. […] Eu vejo que tem muitos jovens que só ficam nisso, no coco, e não
pensam numa forma de sair disso, de um dia começar a trabalhar em outra coisa,
em voltar a estudar, eu não vejo essa coisa.  

Embora inicie sua narrativa destacando o fato de os jovens estarem participando de

atividades  vinculadas  à  educação  e/ou  profissionalização,  a  entrevistada  não  esconde  sua

preocupação com os jovens que “só ficam no coco” e que, segundo ela, não têm perspectivas

de futuro. Para essa jovem, estudar é muito importante e lhe causa estranheza os estudos não

terem a mesma relevância para outros jovens de sua idade. Ela enfatiza que os jovens não

querem suceder  os  colonos,  mas  querem o  trabalho  no  coco,  ou  melhor,  eles  sentem a

necessidade  (ou  são  obrigados  pelas  necessidades  objetivas  de  reprodução  humana)  a

venderem sua força de trabalho em troca de um pagamento em forma de dinheiro. No caso do

trabalho no coco, o pagamento é imediato. O que mobiliza esses jovens a se inserirem no

“trabalho no coco”? Um dos jovens que entrevistei passou a “trabalhar no coco” depois que

parou de estudar: 

Eu: Davi, você tem quantos anos?
Davi: 15 anos.
Eu: Davi você trabalha no coco desde quando?
Davi: Faz uns dias.
Eu: Tipo o que? Um ano? Começou agora?
Davi: desde o ano passado, final do ano passado.
Eu: Você começou a trabalhar no coco porque?
Davi: Porque eu ficava faltando demais na escola, ficava repetindo. Aí eu desisti.
Eu: Por que você desistiu? Você tinha dificuldade para aprender?
Davi: Mais ou menos isso. É porque eu perdia mesmo por perder, eu dormia demais.
Depois o menino me chamou para trabalhar no coco. Aí eu fui. Ele (o Ricardo, chefe
da equipe) perguntou se eu queria ir, aí eu fui.
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O relato do jovem aponta que o trabalho no coco apareceu como uma substituição aos

estudos, uma espécie de dualidade muito comum no mundo rural: “ou você estuda ou você

trabalha”.  A esse  respeito  é  pertinente  destacar  as  observações  trazidas  pelos  estudos  de

Conde,  os  quais  apontam a continuidade do que ela  denomina de  “dualidade na  escola”:

“Enquanto para alguns é conferido acesso ao conhecimento historicamente acumulado via

educação básica privada, para os filhos da classe trabalhadora o acesso, a permanência e a

conclusão da educação básica pública compete com o tempo destinado ao trabalho” (2015, p.

272). 

No caso do jovem pesquisado, acessar o mundo do trabalho pode ter fortalecido a sua

decisão em se afastar da escola. O relato também nos instiga a pensar até que ponto a escola

se  preocupa  em  reverter  os  índices  de  evasão  escolar,  ou  seja,  até  que  ponto  há  uma

intervenção para o retorno desses meninos? E mais: até que ponto a escola procura entender e

se envolver com essas discussões relacionadas ao trabalho na infância/adolescência? No caso

do Perímetro estudado, a meu ver, não é possível desconsiderar a realidade dos jovens que

trabalham no coco. Sobre essa discussão vejamos os argumentos de Arroyo. Para ele, a escola

deve incorporar esse debate:

A presença dos milhões de alunos-trabalhadores infantis-adolescentes reeducam as
teorias pedagógicas e a docência para, de um lado, repensar-se diante dessa infância-
adolescência real,  submetidas  a essas  condições tão desumanas e,  de outro lado,
repensar-se  diante  de  crianças-adolescentes  que  aprenderam  a  resistir  com  suas
famílias a essas condições indignas. […] Os processos de educação, de formação, de
ensino-aprendizagem são obrigados a repensar-se,  levando em conta essa tensa e
precoce socialização entre as vivências da opressão e as vivências da resistência-
libertação (2015, p. 51).

Aqui cabe um retorno aos argumentos da educadora Babi, que faz a crítica a projetos

governamentais que enfatizam a proibição do trabalho infantil,  mas acabam por promover

uma espécie de segregação, ou seja, ficam na escola os que podem estudar e se afastam da

mesma os que fazem a opção “clandestina” ou “ilegal” pelo trabalho, já que a instituição

poderia  funcionar  como um braço  disciplinador  e  punitivo  do  Estado.  No meu  entender,

conforme já salientei, não é possível fechar os olhos para a realidade das crianças e jovens que

trabalham no  coco,  especialmente  porque  o  exercício  dessa  labuta  lhes  oferece  algumas

vantagens. Foi o que me relatou Davi:

Eu: O que mais te motivou a trabalhar no coco?
Davi: Ganhar dinheiro.
Eu: E o que você faz com o seu dinheiro?
Davi: Eu ajudo a mãe. Dou dinheiro pra ela.
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Eu: E pra você?
Davi: Eu tenho uma bicicleta lá em casa, aí eu ajeito. 
Eu: Vc já comprou celular?
Davi: Já.
Eu: Foi com esse dinheiro do coco?
Davi: Foi. 
Eu: E as coisas melhoraram depois que você começou a trabalhar?
Davi: Melhoraram, né? que eu consigo comprar as coisas. 

É possível observar no relato de Davi que o “trabalho no coco” o possibilita acessar a

bens materiais e contribuir com o orçamento familiar. O resultado do trabalho (o pagamento

em dinheiro)  contribui  para a  reprodução objetiva  da família134,  além de  trazer  satisfação

pessoal a partir do acesso a bens como a bicicleta e o celular. Esses objetos carregam valores

simbólicos importantes:  o  primeiro  possibilita  o  deslocamento  do  seu  dono para  os  mais

diversos lugares (seja para lazer ou trabalho), enquanto o segundo o conecta ao mundo através

da internet, do acesso às redes sociais. 

Bourdieu  enfatiza:  “O poder  simbólico  é  um poder  de  construção de  realidade...”

(1989, p.9). Esses valores são construídos historicamente e refletem a lógica do consumismo,

devidamente propagada pela mídia televisiva (via propagandas, novelas etc.), pela internet,

além de sofrerem a influência dos próprios jovens, os quais podem ser considerados como

referência. Por exemplo, para se sentirem partícipes do mundo contemporâneo, esses jovens

“precisam” ter um transporte e um celular conectado à internet, sendo que o trabalho fornece

a  possibilidade  de  adquirir  bens  que  simbolizam valores,  status  ou  pertencimento.  Nesse

mesmo sentido outro jovem revelou:

Eu: qual a maior vantagem de trabalhar no coco?
João Paulo: é ganhar dinheiro, né? Porque a gente compra as coisas da gente. A
gente precisa.
Eu: e o que você gosta de comprar?
João Paulo: eu gosto de comprar roupa social pra ir pra Igreja. Sapato social, essas
coisas.

No  relato  desse  jovem  observo  a  valorização  das  vestimentas  para  ir  ao  culto,

momento  em que o  mesmo deve  se  apresentar  apropriado  diante  de  Deus  e  também da

comunidade. Portar-se adequadamente perante o grupo também reflete uma possibilidade de

pertencimento. Por outro lado, isso também reflete valores simbólicos, ou seja, o indivíduo

que se  veste  convenientemente  passa  a  ser  apreciado pelo  grupo,  passa  a  fazer  parte  do

mesmo e, posteriormente, pode conseguir um lugar de destaque e poder diante dos demais.

134 Chamo de reprodução objetiva da família as condições financeiras para custear despesas com alimentação,
que é o indispensável à sobrevivência humana. 
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Aqui,  bens  como bicicleta,  moto,  celular  e roupas  do tipo social  são símbolos,  conforme

destaca Bourdieu:

os  símbolos  são  os  instrumentos  por  excelência  da  integração  social:  enquanto
instrumentos de conhecimento e de comunicação, eles tornam possível o consensus
acerca  do  sentido  do  mundo  social,  que  contribui  fundamentalmente  para  a
reprodução da ordem social:  a  integração lógica é  condição da integração moral
(1989, p. 10). 

Nesse contexto, seguindo esta mesma reflexão, cabe inserir uma expressão usada por

Paei:  “toda a  conduta humana é de natureza  simbólica.  Por  isso mesmo,  os  simbolismos

fazem parte das tramas do cotidiano” (2016, p. 223). Para o autor, interpretar o social significa

descortinar os “significados simbólicos que se escondem na opacidade do mundo que os cria e

oculta” (idem). Embora a interação com os interlocutores não tivesse como foco compreender

os significados atribuídos pelos mesmos a essas aquisições, foi  possível perceber em suas

falas  que  adquirir  esses  bens  funciona  como  uma  espécie  de  delimitação  de  espaço,  de

pertencimento, ou seja, o “lugar” desses jovens nos grupos em que estão inseridos. 

Por outro lado, é oportuno destacar algumas reflexões de Harvey (2006, p. 137) acerca

do corpo enquanto estratégia de acumulação. O autor coloca em discussão que “o corpo não é

uma entidade fechada e lacrada, mas uma coisa relacional que é criada, delimitada, sustentada

e em última análise dissolvida num fluxo espaço-temporal de múltiplos processos”. Há nesta

afirmativa a exigência de analisar os corpos dos jovens que “trabalham no coco” também

numa  perspectiva  “relacional-dialética”,  ou  seja,  “nenhum  corpo  humano  é  isento  de

processos sociais de determinações” (idem, p. 140). Assim, esses jovens estão inseridos na

cadeia  produtiva  do  coco,  especificamente  no  que  se  refere  à  sua  comercialização  e

industrialização, pois a maioria do produto colhido é vendida para as agroindústrias locais. 

Com isso, cada jovem trabalhador ingressa nas práticas de mercado, destinando seu

salário conforme seus parâmetros subjetivos de valoração da necessidade. De acordo com Pais

(2015, p. 299), os jovens “são socializados numa cultura consumista, mimética em relação a

modelos  de  moda”.  Para  o  autor,  inclusive,  “a  escola  é  um  agente  de  estimulação  do

consumo”. Desse modo, acessar o mundo do trabalho, ainda que precariamente, trata-se de

uma possibilidade de adquirir determinadas mercadorias. O pagamento em forma de dinheiro

é  necessário  para  garantir  a  compra  desses  produtos.  Ou  nas  palavras  de  Harvey,  “o

trabalhador ou a trabalhadora não se veem nas trilhas do capital apenas como produtores e

agentes de troca,  mas igualmente como consumidores e como reprodutores de si  mesmos

(as)” (2006, p. 151). 

Outra questão levantada durante a entrevista foi sobre o trabalho no coco em si em
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termos de dispêndio de força e energia. Os jovens entrevistados, de um modo geral, destacam

o cansaço e a exaustão sofrida pelo corpo. Eu perguntei a Joabe se ele havia trabalhado no

coco e esta foi sua resposta: 

Já. Menina, eu passava o dia descascando coco. Deus me livre! É pesado! A gente só
falta é morrer! Eu tava mais magro que eu tô hoje. É porque tem a coluna né? A
coluna dói muito, a mão fica toda cortada. Ave Maria! É horrível, horrível! Sei que
eu só faltava morrer. Tinha dia que eu tava com a mão toda rasgada. E eu tinha que
terminar. Porque a gente ganhava por produção. Era 2% da produção que a gente
ganhava. Era muito pouco.

O relato dele revela um corpo que sofre no exercício de um trabalho que exige grande

esforço físico: “é um serviço bruto. Você passa o dia maltratando o seu corpo. Você não pára!

É o dia todo no sol”, revelou um dos trabalhadores. Aqui vemos a centralidade do corpo no

exercício dessa atividade agrícola. O corpo bruto que não é secundário, é essencial para o

exercício do trabalho. Aqui o sentido de trabalho se assemelha às suas raízes etimológicas no

latim, conforme assinala Pais. 

[…] trabalho dizia-se  tripalium,  termo que designava também um instrumento de
tortura  composto  por  três  estacas  cruzadas  ou  paus  (do  latim  palu).  Com  esse
instrumento (tri-palum) os réus eram torturados. Aliás, na Bíblia, também aparece a
ideia  do  trabalho  associado  à  tortura,  ao  castigo,  à  maldição.  […]  Embora,
atualmente, o trabalho continue a conservar a ideia de obrigação, de esforço e até de
sofrimento,  o  certo  é  que  alguns  inquéritos  recentes  mostram que  sobretudo  os
jovens valorizam a realização pessoal e os desfrutes relacionais que possam retirar
do trabalho (2015, p. 294).

Ao refletirmos sobre o trabalho no coco é possível afirmar que, ao mesmo tempo em

que se trata de uma atividade intensa, penosa e desgastante, é também um mecanismo que

possibilita aos jovens o acesso a bens considerados importantes para os mesmos. Trabalhar no

coco exige um corpo em movimento, apto a suportar e erguer cargas consideradas pesadas.

Sobre isso vejamos o relato: 

Eu: Com quantos anos você começou a trabalhar no coco?
João Paulo: com 14 anos. Na primeira vez, nos começos, abriu foi meus peitos, senti
uma dor.
Eu: Por que?
João Paulo: porque o cara bota duas caixas desse tantão, tem que ter força.  E o
caminhão é alto, aqueles caminhão alto, aí quando eu fui botar as caixas estralou
assim meus peitos. Deu um estralo. Porque é muita força.

Ao se proceder a uma análise antropológica sobre o corpo, as contribuições de Marcel

Mauss  são relevantes.  Para  ele,  o  corpo é  uma ferramenta original  com que os  humanos

moldam o seu mundo e, do mesmo modo, refere-se a uma substância original a partir da qual

o  mundo  humano  é  moldado.  Ou  seja,  ao  refletir  sobre  as  “técnicas  do  corpo”,  o  autor

argumenta que compreende esta expressão enquanto “as maneiras pelas quais os homens, de
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sociedade e sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo” (MAUSS,

2003, p. 401). No caso estudado, os corpos dos trabalhadores devem se adaptar ou suportar as

exigências de força física para atuar no processo de “tirada do coco”. É esta condição de

potência do corpo que define se uma pessoa tem perfil (ou não) para executar esse serviço. O

autor relata que o corpo   

 
é o primeiro e o mais natural instrumento do homem. Ou, mais exatamente,  sem
falar de instrumento: o primeiro e o mais natural objeto técnico, e ao mesmo tempo
meio técnico, do homem, é o seu corpo. Imediatamente, toda a imensa categoria
daquilo que, em sociologia descritiva, eu classificaria  como diversos desaparece
dessa rubrica e ganha forma e corpo: sabemos onde colocá-la  (idem, p. 407) 

No caso da “tirada do coco” há uma exigência de harmonia entre todos os membros do

corpo, pois os braços, direcionados pelas mãos fazem o movimento de segurar o cacho do

coco para não deixá-lo cair diretamente no chão (e perder seu valor comercial em função das

rachaduras), enquanto as pernas e a coluna fazem a base de sua sustentação (rever figuras 21 e

22). O mesmo ocorre durante o corte do cacho dos cocos, no momento em que estes são

agrupados para a contagem dos respectivos e durante o seu translado para o caminhão, quando

é finalizado o “trabalho dos tiradores de coco”. O corpo, nesse caso, aproveitando a expressão

de Mauss, é o “natural instrumento” de trabalho desses jovens. O entrevistado oferece alguns

detalhes sobre esse corpo-potência-em-movimento-contínuo:

Eu: Como é o trabalho no coco?
Davi: tem uns que puxa no carro de mão, outros no gancho, na foice.
Eu: Tu fica mas no gancho ou na foice?
Davi: Qualquer um, eu puxo no gancho…
Eu: Qual exige mais força?
Davi: É no gancho, que tem que aguentar o peso do cacho. (Risos) 
Eu: O gancho é aquele que a pessoa coloca lá no cacho do coco pra prender?
Davi: É. Aí vem a pessoa com a foice e corta.
João Paulo: Tem que fazer isso pra não deixar os coco se soltarem do cacho. Tem
cacho desse tamanho aqui. Tem que segurar sozinho. Por isso é muito esforço.
Davi: esse é o mais pesado, mas eu vou também (Risos).

O garoto, apesar da pouca idade (15 anos), faz o mesmo trabalho de qualquer outro

trabalhador. Trata-se, portanto de um trabalho que exige um corpo resistente ou resignado a

suportar  o  esforço  físico,  o  peso,  a  dor,  o  sofrimento.  O  diálogo  com os  jovens  abaixo

explicita o processo do corpo-potência-em-movimento-contínuo:

Eu: Qual é a parte mais pesada?
João Paulo: tudo é pesado.
Eu: Mas se é tão pesado, por que vocês fazem esse trabalho?
João Paulo: é bom. Depois que acostuma. O negócio é o começo.
Davi: No começo a pessoa fica toda quebrada.
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João Paulo: Se eu trabalhar hoje, por exemplo, e amanhã eu não ir, eu fico todo
quebrado. Se eu num ir amanhã meu corpo não vai  se acostumar não. Porque o
corpo tem que ficar movimentando assim, tem que ir todo dia. 

No diálogo vemos  a  descrição  de  um corpo que  se acostuma ao  sofrimento  ou  à

sobrecarga de serviços do tipo braçal. Trata-se de um corpo dilacerado que coloca à mostra

suas  dores  e  padecimentos  representados  nos  calos,  hematomas  e  feridas.  Ter  um corpo

marcado pela dor faz parte desse ritual de ser “tirador de coco”. Quanta dor ou peso podem

suportar os  corpos franzinos dos trabalhadores do coco? Pude observar que alguns desses

jovens tinham menos de 18 anos, além de apresentarem pouca estrutura de massa corporal,

embora aparentemente imbuídos na tarefa da colheita, que, segundo eles, exige grande esforço

físico.

É importante frisar que o “trabalho dos tiradores de coco” não conta com nenhum

aporte tecnológico, ou seja, o corpo é o instrumento (MAUSS, 2003). Para amenizar o esforço

corporal eles utilizam serviços de uma carroça puxada por uma mula, que serve para agilizar o

trabalho  de  juntar  os  cocos  para  a  contagem  e,  posteriormente,  “encher  o  caminhão”.

Contudo, nem sempre eles contam com esse aporte, pois o dono do lote não aceita carroça se

tiver na área outra cultura plantada em consórcio com o coqueiro. Ainda assim, o trabalho

manual não é dispensado, pois há sempre um trabalhador que guia a mula na execução dos

movimentos, bem como no ato de agachar o corpo para “ajuntar o coco”. Vejamos a Imagem

23 um dos trabalhadores guiando a mula, que por sua vez puxa a carroça carregada dos frutos.

Imagem 24 – Conduzindo a Carroça

“Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.



158

Le Breton (2016, p. 15) propõe uma discussão relevante, destacando que, “no discurso

científico contemporâneo, o corpo é pensado como uma matéria indiferente, simples suporte

da pessoa”. Trata-se de uma matéria-prima na qual se dilui a identidade pessoal, e não mais

uma  raiz  de  identidade  do  homem”.  Nesse  caso,  o  corpo  seria  o  alvo  principal  das

intervenções tecnológicas. No decorrer de sua análise, o autor afirma que “o homem dispõe

do mesmo corpo e dos mesmos recursos físicos que o homem do neolítico”.  Ou seja,  “a

relação com o mundo era uma relação pelo corpo” (idem, p. 20). Contudo, na atualidade, em

se tratando do contexto urbano, o homem não tem utilizado o corpo nessa mesma proporção,

especialmente  no  que  se  refere  à  sua  capacidade  de  “mobilidade  [e] resistência”.

Considerando esse pressuposto, temos que os agricultores (e especificamente os trabalhadores

do coco)  vão na contramão dessa  tendência  atual,  ou melhor,  o  corpo é  um instrumento

(MAUSS,  2003).  Isso  não  quer  dizer  que  o  homem  do  campo  tenha  renunciado  às

comodidades modernas. Por exemplo, quando eu cheguei ao Perímetro em 2001, era comum

os tiradores de coco se dirigirem aos lotes “montados” em sua bicicleta. Hoje, nas “tiradas do

coco” que pude acompanhar,  eles já se deslocam de moto.  Conforme já anunciei,  ter  um

transporte para viabilizar a sua mobilidade, trata-se de um sonho ou meta de muitos jovens. 

Nesse  sentido,  enquanto  o  corpo  do  homem  urbano  (embora  não  se  possa

generalizar135) vai gradativamente se tornando abatido, enfraquecido ou morfino, o trabalho

no coco exige um corpo “preparado”e potente. Por outro lado, nem todos estão preparados ou

dispostos a encarar esse tipo de trabalho e se utilizam de algumas estratégias para desobrigar o

corpo do acúmulo de dispêndio físico, conforme o diálogo a seguir:

João Paulo: Mas tem uns preguiçosos que não aguentam não. Joga os cachos pra
outra carreira. 
(Nesse momento eu quis entender como é isso. Eu pensava que eles pegavam os
cachos das outras carreiras pra dele, por exemplo, pra dizer que estavam produzindo.
Mas não era isso. Na verdade quem tira o cacho é quem deve juntar.)
Joabe: Eu já fiz isso (risos). É, assim, tu sabe que no lote tem várias carreiras né?
Cada um vai numa carreira. Ai quando a gente ver que na nossa tem muito coco a
gente rebola na carreira do outro. Pro outro levar pra ruma, na hora de carregar.
Eu: Mas se alguém vir, ninguém gosta…
Joabe: Vixe. Meu Jesus! Dá confusão.

No decorrer da nossa conversa os jovens mostraram as marcas que o trabalho no coco

deixa no corpo dos “tiradores”. Eles relataram que chegam a ficar com as pernas “rasgadas

por causa do mato, das malícias136, como se fosse um monte de agulha que entra no corpo,

135 Há diversas categorias de trabalhadores urbano que fazem o uso contínuo e excessivo do corpo a exemplo dos
catadores de material reciclável, os garis, estivadores, dentre outros.
136 Planta ramífera e espinhenta que causa irritação na pele. 
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cansanção, urtiga”. Eu perguntei se eles, durante o trabalho, tinham como identificar essas

plantas. Vejamos esse diálogo:

João Paulo: A gente tem que ir preparado.
Joabe: Menina, tem aquela urtiga. Meu Deus!
Eu: Vocês tem que ir de bota?
Davi: é. 
Eu: você botam protetor solar?
Davi: Não, mas é bom, né?

Os jovens destacam a necessidade de preparar o corpo para o exercício das atividades

de “tirador de coco”, ou seja, não basta a força física, o dispêndio de energia, “tem que ir

preparado”.  Isso  pressupõe  o  uso  dos  equipamentos  básicos  de  proteção  individual:

vestimenta adequada (blusa manga longa e calça comprida),  botas e boné.  O jovem João

Paulo descreveu uma situação em que eles foram obrigados a tirar suas vestimentas e usar

uma espécie de fardamento da empresa. Vejamos: 

João Paulo: tava eu e ele aqui na turma do Ricardo. Tu tava, Davi? (Davi diz que
não) Ali perto dos 'home' (policiais) nas Quatro Bocas, na Granja ali. Mandaram a
gente tirar a roupa toda e deixaram a gente com um calção bem aqui (apontando
para acima do joelho), bem aqui. E uma blusa feia. A gente ficou cheio de malícia.
(Davi sorri) Nesse dia eu sofri, me rasguei todinho, os trabalhadores se rasgaram
todin. 
Eu: E por que tinham que usar essas roupas?
João Paulo: Não sei não. A gente todo preparado de bota e tudo. (todos riem) Uns
calção bem miudinho. Aí um cara que trabalhava lá disse: rapaz, faz é tempo que os
trabalhadores não tiram coco daqui'. 

O jovem destaca um momento em que a turma de “tiradores de coco” foi colher os

cocos de uma Granja próxima a Paraipaba. Eles foram impedidos de usarem suas roupas por

motivos  sanitários,  ou  seja,  as  roupas  poderiam  trazer  algum  tipo  de  bactéria  que

contaminasse as galinhas e por isso deveriam usar as da empresa. O jovem destaca ainda: “lá

a gente teve que tomar banho junto com uma ruma de gente. Era uma blusa aberta véia assim.

Depois que acabou tomamos outro banho. Mas a vontade era de tomar banho direto, porque

era cheio de cançanção, urtiga. O pessoal pra ir trabalhar no coco tem que ir preparado. Senão

se  lasca”.  Ele  destacou  também:  “não  é  todo  dia  que  a  gente  pega  uma área  boa  não”.

Questionei o que era uma área boa e ele me explicou.

Lote bom é sem mato, lote limpo, sem cobra. Mas a maioria é cheio de mato. Tem
mato que bate nos peitos. Lote bom é quando tem muito coco. Às vezes tem aquele
lote que só dá aquele tantin réi de coco, aí a pessoa tem que andar. O cara fica dando
volta no lote, só andando, só passando tempo. Hoje tá mais ou menos. Dá pra interar
a carrada.
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Observo no relato a preocupação com a produtividade, pois o pagamento deles é de

acordo com a quantidade de cocos colhidos. Ou seja, o dispêndio de tempo e energia que eles

utilizam em uma área com pouco coco é relativamente igual ao trabalho realizado em uma

área com maior quantidade de cocos, sendo que no primeiro caso, recebem menos dinheiro.

Eles também se preocupam com o corpo e não escondem a preferência por um “lote limpo”,

livre de “urtigas137”, por exemplo,  as quais causam diversas reações no corpo segundo os

mesmos: vermelhidão na pele, que também fica “inchada e cria umas bolhas”, trata-se de uma

espécie de queimadura. As  urtigas causam urticária138,  com ardor duradouro em razão dos

pelos que expelem ácido fórmico com distância de até um metro. 

A rotina dos tiradores de coco, de fato, é desgastante, mas também se trata de uma das 

opções de trabalho que não exigem uma habilidade educacional formal, mas um corpo pronto 

para suportar o desgaste imposto pela atividade. Além disso, trata-se de uma atividade para 

muitos, do tipo sazonal, pois nem todos os atravessadores conseguem vender durante o ano 

todo. Muitos dependem do funcionamento das agroindústrias locais, conforme já expus.  

137 O seu nome científico é urtica. Existem “várias espécies que são conhecidas e usadas tanto nas medicinas
populares quanto na alimentação. A mais conhecida é a Urtica dioica, nativa da Europa, Ásia, norte da África
e América do Norte. Outra urtiga muito conhecida e usada, principalmente, por suas qualidades medicinais é a
Urtica urens, nativa de Portugal”. Há também a urtiga-branca, que é mais comum em Paraipaba. Consultar para
mais  informações  o  site  https://www.greenme.com.br/usos-beneficios/4336-urtiga-beneficios-como-usar.
Acesso em: 21 de julho de 2018. 
138 De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, “a urticária é uma irritação cutânea caracterizada por
lesões avermelhadas e levemente inchadas, como vergões, que aparecem na pele e coçam muito. Essas lesões
podem surgir  em  qualquer  área  do  corpo,  ser  pequenas,  isoladas  ou  se  juntarem  e  formar  grandes  placas
avermelhadas,  com desenhos e formas variadas,  sempre acompanhadas de coceira”.  Para mais informações,
consultar:  http://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/doencas-e-problemas/urticaria/73/.  Acesso  em:  21  de
julho de 2018.

http://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/doencas-e-problemas/urticaria/73/
https://www.greenme.com.br/usos-beneficios/4336-urtiga-beneficios-como-usar
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5. QUEM SÃO, ONDE VIVEM E O QUE QUEREM OS JOVENS DO PERÍMETRO

CURU-PARAIPABA

“[…]  Nossa  linda  juventude,  página  de  um
livro  bom  Canta  que  te  quero  cais  e  calor,
claro  como  o  sol  raiou
Claro como o sol raiou” (Flávio Venturini) 

Falar  em juventudes  não  é  algo  simples,  mesmo quando,  em se  tratando  de  uma

pesquisa etnográfica,  se parta de uma prévia delimitação dos sujeitos da mesma. Ou seja,

desde o início, informei que meus interlocutores (as) seriam os (as) jovens, filhos (as) ou

netos (as) de velhos colonos assentados pelo DNOCS na década de 1970. Mas este não se

trata de um público homogêneo. Ao contrário, esses jovens são diversos, plurais. Pais (1999,

194),  sobre  esta  discussão,  problematiza  a  tendência  de  homogeneização  da  juventude

destacando que, 

[…]  nas  representações  correntes  da  juventude,  os  jovens  são  tomados  como
fazendo parte de uma cultura juvenil “unitária”. No entanto, a questão que se coloca
central à sociologia da juventude é a de explorar não apenas as possíveis ou relativas
similaridades entre jovens ou grupos sociais de jovens (em termos de situações,
expectativas,  aspirações,  consumos  culturais,  por  exemplo),  mas  também  –  e
principalmente – as diferenças sociais que entre eles existem.

 É a partir dessas reflexões que esta tese foi gestada, ou seja, os jovens que moram no

Perímetro Curu-Paraipaba não fazem parte de “uma cultura juvenil unitária”. Por outro lado,

Groppo (2000, p. 7) acrescenta a este debate que, para além de uma delimitação por meio de

grupo  etário,  a  “[…]  juventude  é  uma  concepção,  representação  ou  criação  simbólica,

fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, para significar

uma série de comportamentos e atitudes a ela atribuídos”.  Desse modo, concordo com os

autores que utilizam o termo “juventudes” e por isso, me interessa aqui mostrar quem são

esses meninos e meninas a partir da própria narrativa que eles e elas constroem sobre si.

Conforme dito no capítulo metodológico, em campo, fiz um esforço no sentido de me

aproximar desses jovens, sendo que o fato de eu conhecer algumas pessoas do lugar e ser

considerada  “parcialmente  do  lugar”  me  abriu  possibilidades  para  chegar  até  eles.  Neste

capítulo trago os jovens do Perímetro a partir da análise dos questionários com perguntas

abertas,  os quais foram aplicados durante o “encontro de jovens”.  Neste  mesmo capítulo,

trago  os  relatos  das  meninas  do  estágio,  especialmente  destacando  suas  expectativas  em

relação ao futuro.
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5.1 O perfil biográfico dos jovens entrevistados

O encontro  de  jovens  aconteceu no dia  14  de  janeiro  de  2017.  Esse  encontro  foi

organizado durante o mês de julho de 2016, quando estive no Perímetro realizando algumas

entrevistas. Nirinha, Joabe e eu conversávamos sobre os “tipos” de jovens que existem no

Perímetro, partindo do critério base de “ser filho (a) ou neto (a) de colono” e identificamos os

seguintes:  os  (as)  que trabalham na agricultura,  os  (as)  que  apenas  estudam,  os  (as)  que

estudam e trabalham na agricultura, os (as) que estudam e trabalham em outro ramo, os (as)

que nem estudam e nem trabalham e os (as) que trabalham em outro ramo. Não fizemos

distinção em relação ao sexo, orientação sexual ou ao fato de ser ou não casado. A tipificação

usou como parâmetro central a dualidade trabalho x estudos, por se aproximar do objeto deste

estudo.

Assim, cheguei na casa de Nirinha por volta das 17 horas. Eles e elas já estavam lá à

minha espera. Fizemos um círculo em volta da mesa da cozinha e iniciei falando da minha

pesquisa,  explicando  quais  os  seus  objetivos.  Agradeci  pela  presença  de  todos  e  todas,

destacando a sua disponibilidade em contribuir com a realização do estudo. Agradeci pelo

apoio de Nirinha e Joabe, os quais foram responsáveis pela mobilização dos presentes. Os

dois fizeram uma pequena apresentação do trabalho deles no Sindicato e na Associação das

Mulheres. Em seguida, passei para os (as) mesmos (as) o questionário com um roteiro de

questões que eles deveriam responder (ver anexo). Eles demoraram cerca de quarenta e cinco

minutos para responder. Pude observar que, enquanto alguns se concentravam para responder,

outros riam, conversavam entre si, todos (as) muito descontraídos (as). Eu permanecia por

perto, disponível para esclarecer possíveis dúvidas. 

Vale acrescentar que, aparentemente, as questões estavam claras, pois eles (as) não

solicitaram ajuda para a sua interpretação. Observei que eles (as) não comentavam as suas

respostas uns com os outros. Ao final, voltamos a nos reunir em volta da mesa e dessa vez

aproveitamos  para  fazer  um lanche  (bolo  com refrigerante).  Enquanto  eles  (as)  comiam,

aproveitei para perguntar o que eles acharam das perguntas e se foi fácil responder. Eles (as)

responderam afirmativamente. Informei que poderia voltar a conversar com eles (as) a fim de

esclarecer  alguma  dúvida  ou  convidá-los  (as)  para  mais  uma  entrevista  para  subsidiar  a

elaboração das trajetórias. Todos (as) foram de acordo. 

Observei que uma reunião de jovens trata-se de um momento cheio de vida e potência.

Me  vi  cercada  de  risos  e  festa.  Aquela  reunião  foi  assim:  cheia  de  sorrisos  largos  e

aparentemente francos e despretensiosos. Pouco depois das 18 horas eles (as) se despediram,
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pois alguns iriam ao culto. Iniciei as análises tentando traçar um perfil dos interlocutores e

interlocutoras da pesquisa. Estes (as) serão identificados pelas letras iniciais do nome, a fim

de preservar a sua identidade, embora eles (as) tenham concordado em divulgá-la. Vejamos a

seguir o perfil dos (as) jovens resumido no quadro 01:

QUADRO 01
PERFIL DOS (AS) ENTREVISTADOS (AS)

Nome Idade Estado
civil

Religião Com quem
mora

Profissão
dos pais

Profissão
dos avós

Fonte de renda
principal

ME 18 anos Solteira Católica Mãe e irmãs Pai agricultor
e  mãe  dona
de casa

Agricultores Aposentadoria 

LS 18 anos Solteira Católica Pais,  avó  e
irmão 

Pai  faz  bicos
e  mãe  dona
de casa

Agricultores Aposentadoria

EC 18 anos Solteiro Evangélico Pais e irmãos Pai  moto-táxi
e  mãe  dona
de casa 

Agricultores Aposentadoria

DP 17 anos Solteira Evangélica Pais e avós Agricultores Agricultores Agricultura

FC 21 anos Solteira Evangélica Pais e irmãos Agricultores Agricultores Agricultura

ES 22 anos Casado Evangélico Pais e avós Agricultores Agricultores Agricultura

JA 20 anos Solteiro Evangélico Pais e irmãos Agricultores Agricultores Agricultura/apos.

D 16 anos Solteira Evangélica Pais e irmãos Agricultores Agricultores Agricultura

JB 16 anos Solteira Evangélica Pais e irmãos Agricultores Agricultores Agricultura/apos.

B 20 anos Solteiro Evangélica Pais e irmãos Agricultores Agricultores Agricultura

C 14 anos Solteiro Evangélica Tios e primos Não
informou

Agricultores Agricultura

M 14 anos Solteira Evangélica Pais e irmãos Pai  vende
coco

Agricultores Agricultura

Fonte: Pesquisa de campo.

Conforme o quadro acima, os jovens entrevistados estão entre a faixa etária de 14 a 22

anos de idade. Apenas um é casado e a maioria é evangélico139. Sete deles moram em uma

família do tipo tradicional, composta pelos pais e irmão (família nuclear), três delas têm a

presença dos avós entre os familiares que residem sob o mesmo teto, um mora com tios e

primos  (família  alargada)  e  somente  uma  é  composta  apenas  pela  mulher  e  as  filhas

(monoparental). Quanto à profissão dos pais e avós, merece destaque o fato de que todos os

avós são reconhecidos pelos netos como agricultores (os colonos). Quanto aos seus pais, oito

são agricultores, um informou que o pai faz “bico” (trabalhos eventuais), o outro que o pai

139 A maioria dos jovens que participaram do evento são evangélicos, porque o Joabe é evangélico e como não
havia nenhuma restrição ou critério que delimitasse o público relacionado à religião (apenas ser jovem, neto ou
filho de colono e aceitar participar da pesquisa), ele convidou aqueles jovens mais acessíveis. 
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vende coco e quatro informaram que suas mães são donas de casa. É interessante notar em

relação à principal fonte de renda familiar: cinco informaram que é da agricultura que se tira o

sustenta do núcleo familiar, dois disseram que, além da agricultura, a aposentadoria também

responde  pelas  despesas  da  família  e  outros  três  responderam que  é  este  benefício  que

sustenta  o  grupo.  A importância  da  aposentadoria  no  meio  rural  é  muito  perceptível.  Os

estudos  de  BELTRÃO;  CAMARANO;  LEITÃO  e  MELO  (2005)  já  apontavam  essa

perspectiva, ou seja, […] “os benefícios rurais estão desempenhando um papel importante na

redução da pobreza e melhoria da distribuição de renda entre os idosos. Estão afetando a

composição dos arranjos familiares, a estrutura produtiva e a economia familiar”. 

Por outro lado,  analisando o perfil  dos  entrevistados temos uma intrínseca relação

entre aposentados e agricultura, os quais respondem pela renda familiar. Este perfil segue uma

tendência  apontada  nas  pesquisas  de  Delgado  e  Cardoso  Jr.  (1999  e  2000),  em  que  os

benefícios previdenciários acabam financiando as atividades produtivas, contribuindo, dessa

forma, para a continuidade da agricultura familiar. Os argumentos destes pesquisadores foram

utilizados pela Confederação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (CONTAG, 2016),

em um documento  intitulado “Previdência Social  Rural:  potencialidades  e  desafios”,  cujo

objetivo é informar sobre a relevância da agricultura familiar para a economia do país e para a

promoção  da  segurança  alimentar,  bem  como  se  contrapor  a  proposta  de  reforma  da

Previdência  Social  em tramitação no Congresso Nacional,  a  qual  prevê  a  necessidade  de

contribuição  prévia  por  parte  dos  trabalhadores  rurais,  hoje  considerados  segurados

especiais140, para ter acesso à aposentadoria. Acabar com a aposentadoria rural, dentre outros

aspectos, corroborará com a ampliação da miséria no campo através de seus impactos nocivos

na  economia  dos  pequenos  municípios,  além  de  inviabilizar  a  sucessão  hereditária  da

agricultura  do  tipo  familiar.  Segundo  a  CONTAG  (2016,  p.  23),  “os  chamados  recursos

previdenciários  assumiriam o  papel  de  uma  espécie  de  'seguro-agrícola'  ante  a  reiterada

instabilidade dos mercados e a precariedade das políticas de apoio às atividades agrícolas.”

Nesse  contexto,  a  realidade  dos  agricultores  e  agricultoras  do  Perímetro  não  é

diferente,  ou seja,  a  receita  proveniente  das  aposentadorias  são essenciais  para garantir  a

subsistência da família, especialmente quando a comercialização do coco entra em crise. Esta

140 A partir da promulgação da Constituição, devidamente regulamentada pelas Leis 8.212/91 (Plano de Custeio)
e 8.213/91 (Planos de Benefícios), os idosos e inválidos dos espaços rurais, de ambos os sexos, passaram a ser
beneficiários  da  previdência  social,  em  regime  especial.  Desse  modo,  é  direito  dos  mesmos  receber  um
benefício, “no valor de um salário mínimo nacional, desde que comprovem o exercício da atividade rural na
condição de produtor, parceiro, meeiro e arrendatários rurais, garimpeiro e pescador artesanal, bem como seus
respectivos  cônjuges  que  exercessem  atividades  em  regime  de  economia  familiar,  sem  empregados
permanentes”. (CONTAG, 2016, p. 14)
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se dá em dois momentos: quando há uma superprodução de coco, que acarreta uma queda nos

seus valores de comercialização ou quando não há “coco no pé”. “Sem coco, o Perímetro fica

parado. O coco é vida!” Esta afirmativa se justifica porque é a comercialização do coco que

gera  renda,  tanto  para  os  produtores  como para  as  pessoas  que “trabalham no coco” (os

atravessadores, “tiradores” e donos de caminhão). Durante as crises do coco é a aposentadoria

que “segura as pontas”. Além disso, é com a renda da aposentadoria (rendimento fixo) que os

agricultores  respondem  por  alguns  custos  de  produção,  especialmente  a  energia  de

bombeamento  e  adubos.  A  seguir  veremos  outros  aspectos  relacionados  aos  jovens

pesquisados.

5.2. Os jovens, a escola, o trabalho e a agricultura 

Para Bourdieu (1974), o sistema de ensino é parte integrante de uma teoria mais ampla

relativa à transferência cultural, o qual impõe articulações que envolve conhecimento, poder,

socialização  e  a  educação.  Através  da  socialização  e  da  educação,  são  incorporadas

disposições culturais tidas como permanentes, em tempos relativos. Essas disposições acabam

por  condicionar  o  comportamento  individual  e  grupal,  legitimando  as  relações  de  classe

existentes.  Bourdieu  (2005,  p.  35)  indica  que  “a  reprodução  da  estrutura  de  distribuição

cultural se dá na relação entre as estratégias da família e a lógica específica da instituição

escolar”. Nesse sentido, há a reprodução de relações de dominação e poder, legitimada por um

capital  cultural  transmitido  e  imposto  continuamente  através  de  práticas  pedagógicas

direcionadas às pessoas desde a educação no seio familiar e no âmbito escolar. No caso dos

jovens do Perímetro, pude observar uma valorização da educação, tanto nos relatos dos pais

(filhos de colonos), quanto dos filhos (netos de colonos), especialmente daqueles que estavam

cursando o Ensino Médio e que tinham a expectativa de cursar o nível superior. Veremos, no

decorrer dessa discussão que um número mínimo de jovens do Perímetro consegue iniciar e

finalizar  um  curso  superior,  justamente  porque  isso  pressupõe  uma  estrutura  familiar

financeira que garanta os custos relativos à sua manutenção na capital ou o deslocamento

diário. 

Desse modo, a escola repassa a ideologia de que através dos estudos o jovem poderá

alcançar os seus sonhos, divulga que se trata de uma estrutura meritocrática, que depende do

empenho de cada indivíduo, mas que não é bem assim. Por vários motivos, dentre eles porque

as vagas são restritas em relação à demanda e porque nem todos os pais podem bancar os

custos que envolvem a realização de um curso superior.
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Os jovens entrevistados, nesse contexto,  afirmaram que gostam de ir  à escola,  que

querem terminar  o  Ensino  Médio  e  fazer  um curso  superior.  A maioria,  reproduzindo  a

ideologia escolar, tributa à educação uma possibilidade de ascensão social, ter um emprego e,

consequentemente, poder ajudar a sua família. 

Sim. Porque quero me formar e dar um futuro melhor para meus pais. (ME, 18 anos)
Sim. Para me formar e poder dar uma vida melhor para minha família. Não quero
ver meu pai passar o dia todo no sol para ganhar pouco. Quero um trabalho bom
para ajudar eles. (LS, 18 anos)
Sim. Para mim, para ser um alguém na vida. (M, 14 anos)

Sim. Para ter uma boa qualificação, para no futuro ter um emprego. (EC, 18 anos)

Sim. Porque quero um futuro melhor. (DP, 17 anos)
Sim. É o caminho que leva a uma vida de conforto. (CD, 17 anos)
Sim.  Já  terminei  o  fundamental  e  o  médio,  mas  pretendo  ingressar  em  uma
faculdade. (FC, 21 anos)
Sim. Para dar uma vida melhor para minha família no futuro. (ES, 22 anos)
Sim. Porque sonho em dar uma vida melhor para minha esposa e meus filhos no
futuro. (JA, 20 anos)
Sim. Porque mais na frente terei uma boa recompensa, como um bom emprego. (D,
16 anos)
Sim. Porque quero um futuro melhor. (J, 16 anos)
Para ser alguém no futuro. (C., 14 anos)

Sim. Para dar uma condição de vida a meus pais e a mim mesmo. (B, 20 anos)

Me chamou atenção o relato de LS, de 18 anos. Ela pretende cursar o nível superior

para ajudar a família. No seu relato, ela faz uma crítica à profissão de agricultor do pai, que

“passa o dia no sol para ganhar pouco”. O trabalhador rural, nesse caso, se apresenta enquanto

em uma posição  inferior,  de  pouco  prestígio  social,  vinculada  ao  atraso  e  à  ausência  de

alternativas de um futuro melhor. Como disse Bourdieu, existe o “efeito do título”, o qual “ao

assegurar  formalmente  uma  competência  específica”,  o  diploma  de  um  curso  superior

“garante realmente a posse de uma cultura geral, mais conhecida e reconhecida quanto maior

for o prestígio do título” (2007, p. 28-29). O diploma escolar, portanto, tem um grande “poder

simbólico”, reconhecendo a escola (Faculdade ou Universidade) como uma das instituições

garantidoras  da  ordem social.  Aquele  que  acessa  ao  diploma  passa  a  ocupar  (ainda  que

simbolicamente) um posto de destaque na sociedade. É ele (o título), que, de certo modo,

distingue e separa os menos competentes dos mais competentes, ou seja, os menos ilustrados

em favor dos mais ilustrados. 

 Em relação  ao  trabalho,  a  metade  dos  entrevistados  informou  que  não  trabalham.

Alguns, a exemplo de LS (18 anos), disseram que não trabalham “porque estudo o dia todo e

não tenho tempo”. Este é o caso dos jovens que estudam na escola profissionalizante de turno

integral. EC (18 anos) informou que trabalha esporadicamente: “às vezes costumo trabalhar
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em mercados como ajudante”. Os outros quatro informaram que trabalham, sendo que apenas

um tem salário fixo, porque é diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paraipaba,

recebendo um pró-labore mensal de um salário. Os outros três são ocupados em atividades

esporádicas e sem rendimento fixo. 

 Vale ressaltar  que todos os jovens pesquisados valorizam o trabalho. Para MD (18

anos), “o trabalho nos torna responsáveis e independente financeiramente”. Ou nas palavras

de LS (18 anos), é por meio do trabalho que “podemos andar com nossas próprias pernas, ter

minha  casa  e  ajudar  minha  família”.  Todos  os  entrevistados  e  entrevistadas  querem “ser

independente” e “ter seu próprio dinheiro”. Para eles, é o acesso ao mercado de trabalho que

possibilita o sustento dos mesmos. 

Diante dessas falas e se compararmos esses dados com os resultados de outros estudos

realizados com jovens do meio rural, é possível apreender um pouco sobre os significados do

trabalho para os mesmos. Uma dessas pesquisas foi realizada em 2003 (Perfil da Juventude

Brasileira), quando foram entrevistados 2.501 jovens, com idade entre 15 e 24 anos de idade,

moradores de 198 municípios do Brasil. Guimarães (2008) analisou os dados que apontaram o

trabalho  como  uma  das  preocupações  centrais  dos  jovens.  Para  ela:  “A centralidade  do

trabalho para os jovens não advém dominantemente de seu significado ético (ainda que ele

não deva ser de todo descartado), mas resulta de sua urgência como problema, ou seja, o

sentido do trabalho seria antes o de uma demanda a satisfazer que o de um valor a cultivar”

(p. 159) A hipótese da autora é que a ausência de trabalho (o desemprego) preocupa os jovens.

Relacionando essa observação com os nossos relatos, temos que a noção de trabalho está

muito ligada à questão de ter acesso ao mercado de trabalho, ou seja, ter um emprego que lhes

possibilite acessar a uma renda.

Por  outro  lado,  se  analisarmos  as  falas  dos  nossos  entrevistados  veremos  que  o

trabalho é  visto como uma via  de acesso para o mundo do consumo.  Assim, não ter  um

trabalho fixo é estar sempre “em suspenso”. A colocação de B (20 anos) sinaliza que um dos

grandes objetivos de se trabalhar, para os jovens, pode se relacionar às suas possibilidades de

inserção no mundo do consumo, ou nas suas palavras: “No mundo capitalista no qual vivemos

sem dinheiro, não se sobrevive”. Ter trabalho significa ter acesso ao dinheiro, que é a moeda

de  troca  na  sociedade  contemporânea.  Nestes  termos,  a  sociabilidade  capitalista  é  uma

realidade posta, cabendo ao jovem adquirir os meios para a sua sobrevivência.

Compreender  as  percepções  dos  jovens  em  relação  ao  trabalho  é  relevante  para

entendermos suas expectativas em relação ao futuro e os projetos de vida que estes elaboram.

Para JA (20 anos), “é através do trabalho que consigo realizar meus sonhos”. O mesmo vem
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construindo há cerca de um ano a sua casa no quintal do pai. Ele tinha planos de se casar antes

do namoro acabar. E contou que parte do dinheiro que ganha é para pagar a sua faculdade e

construir a sua casa: “eu quero ter o meu canto”. Contudo, a situação dele no Sindicato é

instável, porque ele não é funcionário, o que o deixa inseguro em dar continuidade aos seus

planos. 

Uma das jovens destacou que o trabalho é uma forma de “você adquirir cada vez mais

conhecimento e também ter responsabilidade” (DB, 16 anos). A responsabilidade, nesse caso,

pode estar associada ao fato de estabelecer compromissos perante a família, de assumir seus

custos de manutenção pessoal (roupas, demais acessórios e até “ajudar nas despesas de casa”).

JB acrescenta que, por meio do trabalho, irá “reconhecer o quanto vai custar o que compro

com meu esforço”. Ter um trabalho fixo para esses jovens é, além de uma possibilidade de

concretizar seus projetos, trata-se de uma espécie de divisor de águas, um passo importante

para que eles possam adentrar com sucesso ao mundo dos adultos. 

É válido acrescentar que o trabalho almejado para a maioria destes jovens que vivem

no mundo rural não está vinculado à agricultura familiar. Embora a maioria (9 entrevistados)

tenha afirmado que foi ao lote enquanto crianças, quando perguntei se eles ajudavam nos

trabalhos  do  lote  atualmente,  três  responderam  que  ajudam  esporadicamente:  “tirando  e

descascando coco, capinando”, “apanhando feijão” ou às vezes, “plantando com a minha vó”. 

Quando perguntei se eles se sentiam motivados a realizar alguma atividade no lote a

maioria respondeu que não. Um deles alegou que “o lote está abandonado e sem cuidado”.

Por  isso ela  não vê  sentido em trabalhar  no lote.  Conforme já  foi  dito,  o  Perímetro está

passando por uma grande crise em função da indisponibilidade hídrica para a irrigação. Com

isso, muitos lotes estão abandonados e sem produção. Foi o que informou ES: “Não penso em

lote, as condições são muito poucas” (22 anos). Outros jovens informaram que realmente não

se identificam com o ofício de agricultor e não têm a pretensão de ter um lote. As respostas

foram as seguintes:

Não, porque não me vejo como agricultora. Quero ter uma profissão, me formar. 
(LS, 18 anos)
Não, nunca me identifiquei com esse tipo de trabalho. (EC, 18 anos)
Não, nunca fiz uma atividade no lote. (CD, 17 anos)
Não, porque tenho outros sonhos, não que o trabalho na agricultora seja vergonhoso,
porque não é. (FC, 21 anos)

Outros jovens destacaram que a agricultura é um ofício penoso e desgastante: “Não,

porque  acho  um trabalho  muito  pesado”  (D,  16  anos);  “Não,  porque é  um trabalho  que

desgasta o ser humano” (JB, 16 anos). Uma das entrevistadas reforçou que não quer ter um
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lote no Perímetro, pois deseja “algo que me dê lucros para poder ajudar minha família” (LS,

18 anos). Outro jovem demonstrou na sua fala que a agricultura é uma profissão de pouco

valor. Ele não tem interesse em possuir um lote, porque seu “pai sempre procurou investir nos

meus estudos” (B, 20 anos). Enfático, foi a resposta de C, de 14 anos. Ele não se interessa por

ter um lote, ser agricultor ou colono, “porque esse termo já se passou e agora não faz sentido

ser colono”. O termo colono é algo que ficou no passado.

As representações dos jovens sobre a agricultura, conforme já informei, podem estar

influenciadas  pelo  momento  crítico  pelo  qual  o  Perímetro  vem passando:  a  estrutura  de

irrigação  de  uso  comum  extremamente  sucateada  e  inerte  e  a  baixa  produção  do  coco,

ocasionada,  entre  outros  fatores,  pela  falta  de  água  para  a  sua  irrigação.  Com  isso,  ser

agricultor não oferece as condições que os jovens buscam: um emprego que supra às suas

demandas por meio do salário. De outro lado, suas considerações se relacionam, conforme já

discutido,  a  um  imaginário  que  associa  a  agricultura  a  uma  profissão  pouco  valorizada

socialmente, especialmente distanciada de um padrão escolar tão estimado pelos jovens e por

seus pais: “meus pais querem que eu estude! Que eu me forme numa Faculdade!”.

Outra questão abordada pelos jovens e que justifica a sua não preferência pelo trabalho

agrícola é o fato de essa atividade ser desgastante, penosa e exigir um considerável esforço

físico.  Na  realidade,  a  agricultura  praticada  no  Perímetro  pode  ser  classificada  como

tradicional  na perspectiva de que adota,  sobretudo, a mão de obra humana. Alguns tratos

culturais realizados no coqueiro, por exemplo, são eminentemente manuais: capina, limpeza

da copa (retirada de palhas secas), adubação e pulverização. Sem contar com a extração do

coco para a comercialização (“tirada do coco”) que, conforme já discutido, exige um corpo

preparado para o desgaste físico. Além do coqueiro, o trabalho agrícola em relação às culturas

temporárias  (macaxeira,  batata-doce,  milho,  feijão  e  mandioca,  por  exemplo)  também

demanda uma sobrecarga de energia humana que vai desde o plantio até a colheita.  Esse

desperdício de força humana é amenizado pelo uso do trator que faz a limpeza do terreno

(aradagem e roçagem). Além da economia de pagamento de mão de obra braçal, o uso do

trator, para os produtores, é mais vantajoso porque economiza tempo. O agricultor Francisco

me explicou que “uma hora de serviço de trator produz mais do que quatro diárias de homens,

sendo que uma hora de trator custa R$ 70,00 e a diária de um homem é até R$ 50,00 com

almoço e merenda”. Ele acrescentou: “E ainda tem que adular o cabra, porque muitos vão só

para preencher o tempo”. Com o uso do trator, o agricultor economiza cerca de R$ 160,00

(considerando as despesas com refeições. Todas essas atividades, por sua vez, são realizadas a

céu aberto e, portanto, expostas a um sol “escaldante” na maior parte do ano. 
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Sobre o trabalho agrícola, no dia 21 de janeiro de 2018 fui acompanhar Cauby na

colheita da macaxeira, ou como eles dizem, “arrancar macaxeira”. Ele saiu na frente, antes do

sol nascer. Eu fui mais tarde. Cheguei por volta das oito horas e eles já tinham colhido nove

caixas, cerca de 225 quilogramas. Pude observar os corpos suados, a camisa colada na pele.

Eles eram muito ágeis. Enquanto um ia retirando a planta da terra e empilhando em uma

“ruma”, o outro ia despencando a raiz (a macaxeira) e o terceiro ia enchendo as caixas. Tudo

sincronizado e silenciosamente organizado. 

Nas imagens 25, 26 e 27, podemos observar dois momentos: um em que o agricultor

está “arrancando” a macaxeira da terra e o outro em que ele está “despencando” a macaxeira.

Veja que os corpos ficam inclinados, numa ação que força a coluna vertebral. “Arrancar”, no

momento registrado na foto, trata-se de uma atividade pouco dispendiosa porque o “chão está

molhado” em razão das chuvas recentes. O mesmo não acontece em épocas não invernosas,

quando o solo se encontra mais compactado e de difícil cavação.

Imagem 25
O “arranque” da macaxeira

 

                           

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Imagem 26
A macaxeira sai da terra

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Imagem 27
Despencando a macaxeira

                         

                                 Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Eu senti a necessidade de saber como é “arrancar” macaxeira e tentei fazer o serviço

aparentemente  fácil.  “Arranquei”  três  pés  de  macaxeira.  Foi  fácil.  Mas  eu  que  tenho

problemas de coluna senti o esforço físico que a atividade demanda. Terminei com o rosto

suado e uma aparência de cansada, embora feliz por entender, na prática, que as atividades

agrícolas,  como a  de “arrancar” a  macaxeira,  não são simples,  exigindo um considerável

esforço do corpo executante da ação. Outro fato que me fez “desistir” de “arrancar” macaxeira

foi  a eminência de ficar  frente  a  frente  com um enxame de “boca torta”.  Segundo meus

interlocutores, esse enxame é composto por abelhas nocivas e que não produzem mel. Elas

fazem  a  sua  casa,  geralmente,  em  arbustos  de  pequeno  porte,  a  exemplo  dos  “pés  de

macaxeira”. A seguir, um registro da minha “atuação como agricultora”:

Imagem 28

A pesquisadora “arrancando” a macaxeira

                     

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Os corpos desses agricultores, portanto, além de expostos ao sol escaldante, estão em
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contato direto com ervas daninhas (as quais causam vermelhidão, irritação e coceiras na pele),

além de insetos e cobras. É comum ouvir dos agricultores uma narrativa em que levaram

“uma surra de um monte de abelhas” ou de um caso em que precisaram matar uma cobra para

se defenderem do seu veneno. 

Contudo,  mesmo  com  todos  esses  aspectos  tidos  como  negativos,  três  jovens

demonstraram interesse em realizar alguma atividade no lote, especialmente para ajudar aos

pais e avós. Isso pode significar que o desejo de “ajudar” pode estar relacionado ao fato de

que seus pais e avós mantêm o lote produtivo. Os pais de uma das entrevistadas possuem uma

barraca no D2, que revende os produtos dos agricultores do Perímetro, inclusive os que são

produzidos no lote da família. ME (18 anos) afirmou que tem interesse em possuir um lote:

“porque meus pais me mostraram o lado bom de ser agricultor e os benefícios que isso faz à

terra e à saúde”. Aqui temos a importância da socialização por meio do trabalho, ou seja, ela

aprendeu com os pais a valorizar a terra e a agricultura.

Um dos jovens respondeu que “sim, porque é através do trabalho agrícola que me

alimento” (JA, 20 anos). O referido jovem, por causa de sua experiência no Sindicato Rural

apresenta uma certa consciência quanto à relevância da agricultura familiar para o país.  A

agricultura familiar brasileira responde por cerca de 70% da produção de alimentos para o

consumo interno, ou seja “o pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na cadeia produtiva

que abastece o mercado brasileiro: mandioca (87%), feijão (70%), carne suína (59%), leite

(58%), carne de aves (50%) e milho (46%)” (BRASIL, 2015).141.

Vale  acrescentar  que,  segundo  dados  do  Censo  Agropecuário  de  2006142,  existem

4.367.902 estabelecimentos de agricultores familiares, compondo 84,4% dos estabelecimentos

brasileiros,  o que representa 24,3% da área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários

brasileiros.  Esses  dados  confirmam  que  os  agricultores  familiares  são  maioria,  embora

ocupem uma área relativamente pequena, reafirmando um problema histórico do Brasil, que é

a concentração de terras. 

5.3. Sobre o “ser jovem”, suas mobilidades e divertimentos

Uma das  questões  abordadas  com o grupo se relaciona às  representações  que eles

trazem em relação a “ser jovem” e ao tempo da juventude. De um modo geral, em se tratando

de idade, eles tiveram percepções variadas. MD destacou que “é jovem quem tem até 25 anos,

141Para mais informações consultar:  http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-familiar-
produz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro. Acesso em: 08.11.2017.
142 Ver site: file:///C:/Users/user/Downloads/o_censo_agropecuario_2006_a_a_agricultura_familiar_no_brasil.pdf
Acesso em: 08.11.2017.

file:///../Downloads/o_censo_agropecuario_2006_a_a_agricultura_familiar_no_brasil.pdf
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-familiar-produz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-familiar-produz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro
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porque nessa idade a pessoa ainda estuda e necessita de alguém que ajude”. A juventude está

relacionada, nesse caso, à dependência financeira em relação aos pais em razão da dedicação

aos estudos. Nessa mesma linha de pensamento, DP (17 anos) informa que se é jovem “até os

22 anos, porque jovens tem sonhos e, depois de 22 anos, provavelmente já têm realizado o

que quer para o futuro”. Ou seja, se deixa de ser jovem quando se consegue atingir alguns

objetivos,  sobretudo  no  que  se  refere  a  conseguir  um  trabalho  fixo  ou  entrar  em  uma

universidade. É assim que pensa FC (21 anos) quando também afirma que se é jovem “até os

22 anos, porque, na minha opinião, a partir dessa idade você segue outros caminhos, tem

novos sonhos e etc.”. Está no imaginário dos (as) entrevistados (as) que a classificação da

juventude está relacionada à imersão no mundo dos adultos. Para M, de 14 anos, não há um

parâmetro etário definido para se enquadrar quem é ou não jovem: “Depende de cada pessoa.

Porque há pessoas que tem a idade bem avançada e tem as mesmas qualidades e o jeito de um

jovem”. Ao discutir  sobre esta categoria, Stropasolas (2006) faz referência aos estudos de

Galland. Para esse estudioso a juventude 

[…] é vista como uma passagem que se efetua sob dois principais eixos: o eixo
escolar-profissional e o eixo familiar-matrimonial. Estes marcos estão em número de
quatro: o fim dos estudos, o início da vida profissional, a partida do domicílio e a
formação de um casal. De acordo com essa perspectiva, o calendário de entrada na
vida adulta  e,  por  outro lado, o  fim da juventude se estabelecem em virtude da
ultrapassagem  destes  quatro  marcos,  os  quais  teriam por  mérito,  assim  como o
calendário de entrada na vida adulta, dar ao tratamento da questão da idade e, por
consequência,  da  juventude,  um  suporte  objetivo  ligado  às  práticas  sociais
identificáveis. Nesta via, a idade adulta se concebe como a autonomia econômica,
residencial e afetiva. (p. 177) 

  

Ser adulto, desse modo, é assumir outras responsabilidades ou como afirmou JB: “até

20 anos a pessoa é jovem, porque a partir daí já está maduro”, apto para enfrentar o mundo.

Ou ainda como afirmou D (16 anos), se é jovem “até os 18 anos, porque a partir de 18 anos

começa uma responsabilidade maior com um emprego e uma vida longe da proteção dos pais

ou responsáveis”.

Para C, de 14 anos, se é jovem “até os 29 anos, porque é só uma fase da vida”. Dois

dos jovens entrevistados colocaram que se é jovem até 30 e 32 anos. Para o primeiro, ele alia

a questão etária ao vigor do corpo: “até 30 anos. Porque é um período de tempo que temos

muito vigor e energia para pescar uma boa condição para viver a vida na velhice” (B, 20

anos). Para ele, é durante a juventude que se constrói uma velhice tranquila. Já o segundo,

relaciona a idade ao que preconiza a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura

(CONTAG). Para fazer parte dos projetos dos Sindicatos Rurais e CONTAG, os jovens devem
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ter idade entre 16 e 32 anos, além de serem filhos de agricultores143. É interessante analisar

que esta faixa etária definida pelas organizações dos trabalhadores e trabalhadoras rurais vai

de  encontro  ao  que  determina  um  dos  maiores  programas  governamentais  de  apoio  à

agricultura familiar, que é o PRONAF. Especificamente o PRONAF Jovem define o acesso às

políticas públicas para a juventude rural nos seguintes termos:

 

Para  serem beneficiados,  os  jovens  agricultores  devem  ter  entre  16  e  29  anos,
possuir a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e preencher pelo menos um dos
seguintes  requisitos:  ter  concluído  ou  estar  cursando  o  último  ano  em  centros
familiares rurais de formação por alternância ou em escolas técnicas agrícolas de
nível  médio;  ter  participado  de  curso  ou  estágio  de  formação  profissional;  ter
recebido orientação de uma instituição prestadora de serviços de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Ater) reconhecida pela Secretaria da Agricultura Familiar (SAF)
ou ter participado no Pronatec ou Pronacampo144.

 

Embora  não  seja  a  minha  pretensão  fazer  uma  análise  das  políticas  públicas

direcionadas  aos  jovens  rurais,  gostaria  de  mencionar  que  esses  requisitos,  de  fato,  são

excludentes, porque essas políticas públicas não estão disponíveis a todos os municípios. Em

Paraipaba, por exemplo, o escritório da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

(EMATERCE) não funciona. Quase todos os funcionários se aposentaram. Quando eu cheguei

ao Perímetro, em 2001, havia três engenheiros agrônomos e uma veterinária. A Prefeitura,

esporadicamente, alocava um técnico agrícola para apoiar o escritório, além de disponibilizar

o espaço físico. Quando estive em Paraipaba, em julho de 2017, eles estavam funcionando em

um escritório acanhado, sem telefone e nem acesso à internet. Além disso, um dos agrônomos

e a veterinária haviam se aposentado. O outro agrônomo foi alocado para o escritório de

Itapipoca. O funcionamento precário da EMATERCE, por sua vez, inviabiliza145 o acesso à

Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), que é a porta de entrada para todas as políticas de

fortalecimento da agricultura familiar.

Eu procurei conversar, através de “whatsapp”, no dia 18 de janeiro de 2018, com a

liderança  sindical  jovem  de  Paraipaba,  a  fim  de  entender  melhor  porque  o  Movimento

Sindical defende especificamente a idade de 32 anos. Ele me explicou que o PRONAF jovem

é o resultado das lutas do movimento dos sindicatos rurais e suas organizações: “foi uma

conquista do movimento sindical”. Porém, “quem faz as regras é o dono das leis, digamos

143 Para mais informações: http://www.contag.org.br  . Acesso em 17 de janeiro de 2018. 
144 Para mais informações, consultar: http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/cr%C3%A9dito-do-pronaf-tamb
%C3%A9m-%C3%A9-para-jovens-rurais. Acesso em: 17 de janeiro de 2018.
145 Outro  fato  que  inviabiliza  o  acesso  a  DAP está  relacionado  à  terra.  Muitos  agricultores  e  agricultoras
produzem nas terras dos colonos, dificultando a comprovação do acesso à terra. Essas terras são oficialmente
pertencentes à União (DNOCS), que por sua vez só reconhece o titular do lote na qualidade de ocupante da área.

http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/cr%C3%A9dito-do-pronaf-tamb%C3%A9m-%C3%A9-para-jovens-rurais
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/cr%C3%A9dito-do-pronaf-tamb%C3%A9m-%C3%A9-para-jovens-rurais
http://www.contag.org.br/
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assim”. Ele também reclamou das dificuldades para acessar ao Programa: “como tudo nas leis

brasileiras, na Constituição e nas políticas públicas como o PRONAF, no papel é a coisa mais

linda, mas na prática não acontece. Como se estas leis e políticas fossem feitas para homem

de papel.  Porque pros  de osso é  a  maior  burocracia”.  Mas eu insisti  em saber:  qual  é  o

argumento dos sindicatos?

Pelo  que  pude  entender  de  sua  narrativa,  um  dos  motivos  políticos  é  ampliar  a

permanência das lideranças jovens em seus quadros diretivos por mais tempo. Ele narrou que

foi a uma reunião em Itapipoca com os sindicatos da região, cuja proposta seria ampliar a

idade para 35 anos, mas que não foi aprovada. Ele disse: “pelo que entendi e ouvi, era poque

tinha pessoas na diretoria da FETRAECE146 que eram jovens competentes, e então estariam

nesse ano completando 33 anos”. Ele me disse que esse foi o motivo que presenciou, mas que

iria se informar com outras lideranças. Em seguida ele me passou o contato de vários líderes

jovens do movimento sindical. Eu pedi que ele me desse um retorno.

No outro dia, ele me mandou um áudio de uma ex-liderança jovem e que agora, em

função da  idade,  estava  na  coordenação  de  mulheres  da  FETRAECE.  Ela  revelou que  o

Sindicato faz as suas próprias escolhas, independentemente do que define o Estado. A seguir o

relato  da  liderança  quando eu  indaguei  sobre  os  argumentos  do  movimento  sindical  pela

determinada faixa etária:

Virzângela, talvez isso não responda o que você quer enquanto argumentos e eu até
acho que você não precisaria focar tanto nessa questão, mas vamos lá. A decisão
quanto à idade é uma decisão interna, isso vale para a participação da juventude nos
mais  diversos  espaços  de  deliberações  e  debates  do  movimento  sindical,  como
também nas composições das direções em todas as suas instâncias de representação.
O PRONAF, como outros programas, pertence ao Estado e para o seu acesso vale a
idade considerada por este. Um outro exemplo vou te dar: para a Central Única dos
Trabalhadores – CUT, a idade considerada de juventude vai até 35 anos. (I, liderança
sindical, 35 anos)

A resposta da liderança confirma que a definição etária é, de fato, arbitrária, fruto de

discussões internas do movimento. Os relatos das duas lideranças fortalecem a minha visão a

esse  respeito,  fruto  de  observações  e  vivências  junto  ao  Conselho  de  Desenvolvimento

Territorial,  que comporta todos os sindicatos da região dos Vales do Curu e Aracatiaçu147.

Pude observar que, geralmente, participam do movimento as mesmas lideranças. Há um certo

receio em abrir as organizações para novas lideranças. Geralmente, existe uma vinculação

146 Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado do Ceará.
147 Na época faziam parte do CDT dos Vales do Curu e Aracatiaçu os seguintes municípios: São Gonçalo do
Amarante,  São Luis  do Curu,  Paracuru,  Paraipaba,  Trairi,  Itapipoca,  Amontada,  General  Sampaio,  Umirim,
Pentecoste, Miraíma e Itarema, totalizando 12 municípios.   
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política partidária que envolve esses movimentos. Outro fato que merece destaque é que quem

está à frente dessas instituições pode ter acesso a algum tipo de benefício (seja um cargo

público proveniente de um apoio no período eleitoral ou alguma facilidade para participar de

determinadas políticas públicas), ou seja, há relações de poder e de compadrio que envolvem

essas organizações. Outros fatos que podem justificar a manutenção dessas velhas lideranças

no poder é a questão salarial, pois essas pessoas quando assumem um cargo no movimento

têm acesso a um rendimento (prolabore). Desse modo, ter uma renda fixa em uma cidade do

interior é algo importante, chega a ser um status. Assim, alargar a idade para ser considerado

“jovem”  para  o  movimento  sindical  pode  ser  também uma  estratégia  política  de  manter

lideranças  no poder,  pessoas  consideradas  de referência  para as  lutas  dos  trabalhadores  e

trabalhadoras rurais. 

Por outra via, a definição de 32 anos poderia fazer parte de uma estratégia maior de

também ampliar a idade limite para acessar ao PRONAF Jovem, embora isso não tenha sido

dito por nenhum dos dois representantes. De todo modo, conectar-se ao Programa não é algo

simples, sendo que, em termos de vinculação ao Programa, a situação dos agricultores do

Perímetro (jovens ou adultos) é ainda mais precária, pois sendo um espaço de competência do

Governo  Federal,  deveria  receber  assistência  técnica  por  parte  do  DNOCS,  o  qual  não

desenvolve  esse  serviço  desde  o  final  da  década  de  1980  (diretamente  ou  indiretamente

através  da  própria  EMATERCE,  que  tinha  escritório  localizado  no  Perímetro)  e,

indiretamente, desde 2009, quando o órgão contratou o Instituto Agropolos do Ceará148.

Voltando  a  falar  sobre  a  idade  em  que  se  é  considerado  jovem,  outros  (as)

entrevistados (as) destacaram que não há uma idade definida para ser jovem ou não. LS, de 18

anos, disse que a pessoa pode ser sempre jovem. Porque, ao se envelhecer, “só demonstra o

tempo que passou e as experiências que viveu, mas continua-se jovem”. Ou como disse EC

(18 anos), a pessoa é jovem “até a idade que ela se sentir bem, porque depende de cada um se

sentir jovem ou não”. A vivência da juventude, nesse caso, está ligada a fatores subjetivos. De

acordo  com  os  jovens  entrevistados,  ser  jovem  ou  vivenciar  a  juventude  pode  estar

relacionado a um sentimento de liberdade e de descobertas. A juventude é entendida enquanto

uma fase peculiar da existência humano; “ter sonhos”, “lutar”, ter o vigor físico e mental para

148 O Instituto Agropolos foi fundado em janeiro de 2002 como uma organização da sociedade civil de direito
privado e sem fins lucrativos. Alcançou o status de Organização Social (OS) no mesmo ano. Tem como objetivo
“contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade, fomentando e qualificando as políticas públicas
através  da  capacitação,  da  assessoria  técnica  e  educativa  e  da  execução  e  apoio  a  projetos  referenciais
estratégicos  […]”,  dentre  outras  ações.  Para  mais  informações,  consultar:
http://institutoagropolos.org.br/img/uploads/arquivos/hrh_13062017791705848.pdf. Acesso em: 25 de setembro
de 2018.

   

http://institutoagropolos.org.br/img/uploads/arquivos/hrh_13062017791705848.pdf


177

descobrir  a si mesmo e experimentar o mundo. Vejamos alguns conceitos definidos pelos

mesmos:

Ser jovem é ter o direito de brincar, de estudar de descobrir quem ele é. (ME, 18
anos)

É a época que a gente tem a oportunidade de viver várias aventuras novas. (EC, 18
anos)

É  ter  atitude,  coragem,  às  vezes  medo  também,  arriscar,  cair  e  levantar  e,
principalmente, ter sonhos e lutar pelo que quer e receber conselhos. (DP, 17 anos)

Ser jovem é ser alguém com físico forte para fazer algo que lhes dê possibilidade de
emprego. (D., 16 anos)

Ser jovem é um período de sonhos descobertos e a fase que o ser mais vive. (J., 16
anos)

É ser cheio de sonhos e cheio de vigor para correr atrás de todos eles. (B., 20 anos)

Como  podemos  perceber,  para  os  (as)  interlocutores  (as),  o  jovem é  identificado

enquanto sujeito possuidor de determinadas qualidades e peculiaridades, mas também é um

sujeito de seu tempo. Como diz a música de Renato Russo: “temos o nosso próprio tempo,

somos tão jovens!”. Ou como disse CD: “Ser jovem pra mim é estar envolvido na sociedade e

com os costumes, viver o momento determinado que é o tempo da juventude (17 anos)”. Cada

jovem vive (ou deve viver) o seu tempo, que tem uma duração variada. Lembro aqui de uma

conversa que tive com uma comerciante de Paraipaba. Ela reclamava que os filhos ainda não

tinham resolvido a sua vida. Um de 26 anos ainda era estudante universitário e dependia dos

pais para custear suas contas, assim como a outra filha de 22 anos. Nenhuma falava em casar

ou sair da casa materna. Ela lembrou que na idade deles já era casada, trabalhava e, portanto,

cheia de responsabilidades. Como disse um dos entrevistados, a pessoa é jovem “até o dia de

casar. Porque é o que a palavra de Deus diz” (CD, 17 anos). O ser jovem aqui se contrapõe ao

ser adulto, o primeiro vivendo a fase “irresponsável” da vida e o segundo a fase em que se

assumem  compromissos  perante  a  sociedade.  De  acordo  com  Pais,  “socialmente  e

historicamente”

   

Um adulto é «responsável», diz-se, porque responde a um conjunto determinado de
responsabilidades:  de tipo ocupacional (trabalho fixo e remunerado); conjugal ou
familiar (encargos com filhos, por exemplo) ou habitacional (despesas de habitação
e  aprovisionamento).  A  partir  do  momento  em  que  vão  contraindo  estas
responsabilidades, os jovens vão adquirindo o estatuto de adultos (1990, p. 141).

A  juventude,  nesse  caso,  é  tida  como  uma  fase  problemática,  sobretudo  pela

dificuldade  de  entrar  no  mercado  de  trabalho.  De  acordo  com  a  Pesquisa  Nacional  por
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Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua, 2017), a taxa de desocupação no país está

em ascensão. Com isso, o Brasil tinha 13,1 milhões de desempregados no trimestre encerrado

em agosto de 2017. A seguir, é possível observar um gráfico produzido por essa pesquisa, que

apresenta o número de desocupados de acordo com a faixa etária. 

Imagem 29

Não é possível fazer uma análise precisa quanto à juventude pela disposição etária da

pesquisa, mas se pegarmos a faixa etária situada entre 14 anos e 24 anos, veremos que esse

concentra o maior público atingido pelo desemprego,  com cerca de 41,0%, ainda ficando

diluídos os demais jovens entre 25 anos e 29 anos na faixa etária definida pelo IBGE (de 25 a

39 anos). Estes índices servem para refletirmos um pouco sobre a permanência dos jovens

mais tempo sob a responsabilidade dos pais, conforme analisa Pais ainda na década de 1990.

As dificuldades de acesso a um emprego reflectem-se nas dificuldades de acesso à
habitação. Alguns jovens recém-casados vêem-se forçados a coabitar com os pais, o
que  pode  também  constituir  fonte  de  «problemas»,  para  já  não  falar  dos  que
retardam a idade de casamento e continuam a viver com os pais, por dificuldades de
obtenção de emprego e casa própria.

Veremos no decorrer desta tese, e especialmente no capítulo sobre as trajetórias, como

tal situação é uma realidade dos jovens do Perímetro: muitos constroem suas casas no terreno

dos pais (quintal ou lote). Essa é uma forma de vivência baseada na solidariedade familiar.

Quando um dos filhos está desempregado é comum a presença dos pais e avós na manutenção

das  despesas  básicas  da  família.  Essa  convivência  prolongada,  contudo,  não  é  isenta  de

conflitos. Aliás, a relação entre as gerações pode ser conflituosa, especialmente quando há um

choque entre ideias e projetos de vida. Um dos jovens entrevistados me disse: “Ser jovem pra
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mim é viver sem se importar com a opinião dos outros ao seu respeito. Ser feliz, independente

de certas coisas (FC., 21 anos)”. De todo modo, entender a juventude enquanto etapa da vida

é algo complexo e desafiador para a sociologia, conforme sinalizou Pais. Para o autor, “A

juventude,  quando  aparece  referida  a  uma  fase  de  vida,  é  uma  categoria  socialmente

construída,  formulada  no  contexto  de  particulares  circunstâncias  económicas,  sociais  ou

políticas; uma categoria sujeita, pois, a modificar-se ao longo do tempo” (PAIS, 1990, p. 146).

No intuito de compreender essa juventude do Perímetro, uma das questões formuladas

foi sobre uma possível diferença entre os jovens do campo (ou do meio rural) e os jovens da

cidade. Em relação aos jovens de Paraipaba, a maioria dos entrevistados apontou algumas

diferenciações, sobretudo em relação ao acesso a equipamentos públicos e às possibilidades

de qualificação e acesso ao mercado de trabalho. Vejamos algumas falas:

Alguns  se  acham  superiores,  mas  para  mim  só  vejo  a  diferença  de  ter  mais
facilidades, como ter comércio, bancos e escolas de Ensino Médio. (LS, 18 anos)
Sim, eles tem acesso mais fácil a muitas coisas. (EC., 18 anos)
Sim, eles  são  um pouco mais  beneficiados,  pois  os  recursos  se  encontram mais
próximos. (CD, 17 anos)
Sim, porque tem facilidade de se empregar em lojas. (ES., 22 anos)
Sim,  os  jovens  que  moram em Paraipaba  tem mais  facilidade  de  conseguir  um
emprego, fazer cursos e realizar um bom trabalho de escola. (JA., 20 anos)
Sim, tem uma possibilidade de fazer novos cursos, possibilidade de trabalhar e ter
mais informações. (B., 20 anos)

É presente nos relatos a dualidade campo x cidade. Trata-se de uma marca que persiste

quando se observam os estudos sobre a juventude rural e que, inclusive, é um dos motivos

para  a  busca  de  oportunidade  em  outros  espaços.  Um  estudo  sobre  os  jovens  de

Pernambuco149, realizado sob a coordenação de Wanderley, já sinaliza essa tendência, ou seja,

“os aspectos negativos, que justificam a recusa de muitos jovens a permanecer no meio rural

apontam, sobretudo, para as carências da vida local e, de modo especial, a falta de alternativas

profissionais […]” (2013, p. 242). Alguns colonos, a exemplo de Seu Evan, fizeram a opção

de morar na sede de Paraipaba para ter acesso aos serviços de saúde e comércio com maior

facilidade.  A dificuldade  de  mobilidade  entre  as  localidades  do  Perímetro  e  a  sede  de

Paraipaba é uma realidade. Não há transporte público, apenas os ônibus que fazem o trajeto

Paraipaba-Fortaleza-Paraipaba  e  vice-versa.  Esses  possuem horário  definido,  além de  um

custo monetário, por vezes dispendioso para a maioria das pessoas. Outro meio de transporte

é o moto-taxi, que também é considerado caro para os padrões locais. 

É importante destacar que não há uma homogeneidade quanto a essa dualidade campo

149 A pesquisa foi realizada em quatro municípios de Pernambuco, com 615 jovens, na faixa etária de 15 a 24
anos. 
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x cidade. Para uma das entrevistadas, a diferença entre os jovens que moram em Paraipaba e

os da cidade é que os segundo “estão mais protegidos e mais longe das drogas” (ME, 18

anos). Essa jovem, moradora do D2, convive e observa o movimento dos jovens no Posto de

Combustível, conforme relatado anteriormente pelo jovem João Paulo, que é tirador de coco,

e por outras jovens entrevistadas (Manu e Vitória). Trata-se de um local, a exemplo do que

ocorre em Fortaleza, que concentra, à noite, um número considerado de jovens, geralmente

embalados por bebidas alcoólicas e drogas diversas. Essa preocupação com o envolvimento

dos jovens e as drogas foi um traço marcante de várias narrativas, a exemplo da educadora B.

A seguir, um trecho do meu diálogo com ela:

V – Se você tivesse que definir os jovens do Projeto, como é que você definiria?
B – Eu diria que eles são bem próximos do jovem da capital, o tipo de vida deles.
V – Por quê?
B – Porque lá a facilidade da droga, principalmente em Paraipaba, lá tá terrível. [No
Perímetro]  não existe  mais  aquela história  do pai  ter  que ir  pro lote e  os filhos
acompanharem. Tem a questão do emprego. Aí, assim, eu acho eles bem parecidos
com os da capital, hoje.
V – E o que mais aproxima os jovens do Perímetro com os jovens da cidade?
B – A questão do querer, né? Sei lá! Acho que a mídia tá ajudando. Esses meninos
todos, aqui na boquinha da noite aí lotado, todos roubando wifi. Eu vejo quando a
pessoa chega, sei até o sinal que eles usam quando a droga chega.
V – Mas como assim? Tô entendendo não. Pensei que tu estava falando do sinal da 
internet.
B – Não, eles ficam todos ali atrás de pegar wifi, aí daqui a pouco chega a pessoa,
né, num transporte, num carro, numa moto. Aí tem um ferrinho ali na quadra, aí
quando  a  entrega  chega  eles  jogam uma pedra  e  faz  um barulho  pra  avisar  os
demais. Aí eles ficam bem ali debaixo de um cajueiro.
V – E são meninos daqui?
B – São daqui.
V – Netos de colonos…
B – É, netos, principalmente netos. Filhos não né, porque filhos de colono são da
minha idade, não existe mais jovens filhos de colono, jovens são os netos.
V – E qual é a idade deles que ficam aqui?
B – Doze anos até…
V – E não tem assim..denúncia no Conselho Tutelar, essas coisas?
B – Denunciar, a escola tenta, né, a escola tenta como pode, como Instituição. A
escola não funciona à noite.  Aí fica mais escuro e eles ficam mais à vontade. As
barracas fecham, aí eles ficam aí. A polícia já entrou aqui na quadra e amedrontou
um pouco, mas depois pararam e eles voltaram tudo de novo. Aí um vai chamando
os outros, os mais velhos chamam os mais novos.

  

A existência de pontos de venda e consumo de drogas no Setor é um aspecto que

atravessa  a  fala  da  educadora,  sendo  identificado  estes  espaços  como um dos  pontos  de

encontro dos jovens do Perímetro e adjacências. Isto também me foi relatado pelos jovens que

participaram da oficina de imagens. No dia 12 de outubro de 2017 estive no Perímetro para

gravar um vídeo dos jovens apresentando o seu lugar. Esse material foi apresentado em um

evento  sobre  a  juventude  rural,  organizado  pelo  Laboratório  das  Artes  e  das  Juventudes

(LAJUS).  Entre  os  locais  escolhidos,  estava  este  equipamento  que,  tanto  é  espaço  de



181

divertimento dos jovens, como ponto de venda de drogas ilícitas. Na ocasião,  as meninas

relataram a sua experiência nesse local:

Vida: [Aqui] é um lugar muito importante para as pessoas se divertirem.
Mia: É um lugar que a gente vai a noite, que junta o pessoal, assim, mais jovem. Só
que ultimamente está muito perigoso.
Vida:  Porque tem pessoas que vão pra lá  não na intenção de se divertir.  E tipo
acabam fazendo coisas erradas e comprometendo a vida das pessoas que estão lá
também pra se divertir.
Eu: Que tipo de coisas erradas?
Vida: Droga. Tem gente que vai pra se prostituir. Essas coisas, tipo, que acontecem
em qualquer lugar. [...] Então o pessoal vai porque lá eles podem virar a noite. 
Mia: Lá, eles ficam dançando. (risos)
Eu: Tem música lá?
Elas: Tem. (risos)
Vida: Lá tem o paredão. Às vezes a polícia vem pra fechar, essas coisas …
Eu: É um ponto de encontro?
Elas; É.
Eu: Vocês já foram ai?
Elas: Só uma vez (meio envergonhadas)
Vida: Só passamos, bem rápido.
Mia: Só pra ver como era mesmo.
Vida: Nesse dia ia ter tiroteio avisaram pra gente que ia ter tiroteio e a gente saiu
bem rápido. (falou como se fosse algo comum, corriqueiro) 

De acordo com o relato das meninas, um dos locais de divertimento para os jovens

também é um espaço que oferece riscos à vida. Apesar de “perigoso”, elas subverteram a

ordem dos pais e, por curiosidade, foram conhecer o ambiente. 

A expansão do uso indiscriminado de drogas e  a violência  relacionada a esse fato

chegam a ser assustadores. Paraipaba vem sendo noticiada nos jornais de circulação estadual

(e na internet) pela ocorrência de crimes. Todos, segundo a população, se relacionam com

dívidas de drogas, sobretudo o crack. No dia 13 de janeiro de 2018 ocorreu mais um desses

crimes. Dessa vez com um irmão de um vizinho nosso do Centro Gerencial. Era um rapaz de

25 anos, usuário de crack. Segundo os vizinhos, ele levou quatro tiros na cabeça enquanto

dormia, porque tinha uma dívida de R$ 170,00 com um fornecedor e comprou droga de outro.

O pai estava presente e não pôde esboçar qualquer reação. O rapaz morava numa comunidade

chamada “Infernim”, situada na localidade Camburão, a 19 quilômetros da sede de Paraipaba.

Os relatos sobre o uso de drogas no Perímetro contrastam com o senso comum ou o

imaginário popular de que o campo é um lugar sossegado, tranquilo. Contudo, uma das jovens

entrevistadas acredita, ainda, nessa doxa dominante, ou seja, que a diferença entre os jovens

do Perímetro e os de Paraipaba é “porque a vida da pessoa que mora no campo é mais calma,

e a do que mora na cidade é mais corrida, na minha opinião” (FC, 21 anos). Nesse caso, o uso

de drogas e a violência podem não ter a mesma dimensão (ou não sejam vistos da mesma
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forma) para todos os jovens. 

Outros jovens apontaram que a grande diferença está na aproximação que os jovens do

Perímetro têm em relação à natureza e à agricultura. Desse modo, para DP (17 anos), “os

jovens  que  moram em Paraipaba  não  tem contato  com a  agricultura,  já  o  que  mora  no

perímetro tem contato tanto com a agricultura”. Da mesma maneira respondeu J (16 anos):

“sim, o contato com a agricultura”. No imaginário desses jovens permanece viva a vinculação

do Perímetro com a agricultura.

É importante destacar, conforme expus anteriormente, que os jovens de Paraipaba se

movimentam cotidianamente para a sede do município, especialmente para acessar a escola,

fazer compras no comércio, pagar contas ou para fins de lazer. Vejamos os relatos:

 

Não gosto de ir, pois é muito perigoso, mas sempre vou devido à escola. Também 
gosto de sair com meus amigos e de estudar. (ME, 18 anos)
Sim, para estudar no Flávio (escola técnica) e resolver problemas com o cartão do
estágio,  fazer  trabalhos  da  escola  e,  às  vezes,  passear  com as  amigas.  Ir  tomar
sorvete, fazer compras nas lojas, passear na praça. (LS, 18 anos)
Sim, para estudar e jogar futebol com os meus amigos. (EC, 18 anos)
Sim, para estudar e fazer trabalhos escolares.  (DP, 17 anos)
De vez em quando, para resolver assuntos pessoais, como pagar as contas. Também 
ir para a igreja de lá de vez em quando, ver alguns amigos e outras coisas. (FC, 21 
anos)
Sim, fazer compras. (ES, 22 anos)
Sim, para estudar, trabalhar e fazer compra. (JA, 20 anos)
Sim, para estudar. (D, 16 anos)
Sim, estudar e fazer compras. (J, 16 anos)
Sim, fazer compras. (B, 20 anos)

 A mobilidade  constante  entre  o  campo e  a  cidade,  nestes  termos,  também é  uma

questão de necessidade e de busca por opções de lazer. O Setor D2, mesmo sendo considerado

o  setor  mais  desenvolvido  do  Perímetro,  não  tem  o  mesmo  comércio  e  serviços  que

disponibiliza a sede do município. Se compararmos com os outros setores veremos o seguinte:

é  o  setor  que  possui  a  maior  variedade em termos  de  restaurantes  e  lanchonetes,  possui

farmácia,  borracharia,  vendas  de  diversos  produtos  artesanais,  o  Posto  de  Combustíveis,

mercadinhos, as “barracas”, venda de produtos agropecuários, depósito de construções etc.

Conforme já mencionei anteriormente, foi a estrada (a Costa do Sol Poente ou Estruturante)

que modificou a vida das pessoas e o desenho do Perímetro, determinando, inclusive, suas

“portas” de entrada e de saída. 

Em termos de opções de lazer,  também é bem limitado: tem poucas lanchonetes e

restaurantes que funcionam à noite. Uma menina, que mora em frente à quadra, relatou que o

programa preferido dos jovens é “ficar na internet e na rua à noite toda, principalmente os

meninos (ME, 18 anos). Essa menina segue o mesmo posicionamento da educadora B, que
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observa  esse  perfil  de  comportamento,  geralmente  relacionado  ao  uso  de  drogas.  Alguns

jovens entrevistados relataram que o lazer deles é o futebol nos vários campos disponíveis nos

setores. Cinco dos jovens entrevistados colocaram que o lazer dos jovens se refere à praia

(especialmente a Praia de Lagoinha, que fica a cerca de 14 quilômetros da sede do município)

ou as festas, as quais são realizadas em um clube da sede, chamado Recanto Tropical. Trata-

se, portanto, de opções de lazer fora dos limites do Perímetro. Vejamos alguns relatos sobre as

principais atividades de lazer dos jovens entrevistados:

Jogos na quadra ou no campo, porém eu não gosto, então eu não saio muito, fico 
mais em casa. (LS, 18 anos)
Geralmente costumam jogar futebol. (EC, 18 anos)
Jogar bola. (DP, 17 anos)
Jogar bola e namorar. (CD, 17 anos)
Jogar vôlei, futebol e outras coisinhas. (FC, 21 anos)
Ir à praia. (ES, 22 anos)
Se reúnem para ir à praia, festas. (JA, 20 anos)
Jogo de futebol, e às vezes ir à praia, alguns pescam como hobby favorito. (D, 16 
anos) 
Ir à praia. (J, 16 anos)
Confraternizações com os amigos e festas. (Benedito, 20 anos)

Por outro lado, é interessante observar que alguns jovens entrevistados disseram que o

Setor D2 é um setor urbanizado, especialmente em função da estrada (que oferece acesso às

praias  famosas,  a  exemplo  de  Jericoacoara)  e  do  comércio  voltado  para  o  turismo.

Conversando sobre isso com Nirinha, ela me relatou sobre a possibilidade de considerar o

Setor D2, para o IBGE150, como um espaço urbano. Ela, enquanto dirigente da Associação das

Mulheres Agricultoras Familiares de Paraipaba, discorda dessa proposta. Para ela, existem os

comércios,  de  fato,  mas  o  forte  é  a  agricultura.  Além disso,  elas  são  beneficiadas  pelas

políticas  públicas  de  fortalecimento  da  agricultura  familiar.  Transformar  esse  espaço  em

urbano poderia prejudicá-las de alguma forma, pensa a agricultora. Para ela, a estrada é como

se  fosse  uma  “capa”,  algo  que  está  aparente  ou  visível,  mas  que  por  detrás  esconde  as

plantações de coqueiros, mamoeiros, mandioca e hortaliças, conforme pode ser observado nas

imagens a seguir.

150 Ela me relatou que, no ano passado, respondeu ao Censo Agropecuário e  que a própria recenseadora se
surpreendeu com o perfil agropecuário do lugar, aparentemente urbano em função da estrada e dos comércios. 
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Imagem 30 - Nirinha e o canteiro

                             Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Imagem 31 - A diversidade do canteiro

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Confesso que fiquei muito surpresa quando Nirinha me levou para conhecer uma das

hortas das mulheres. É lindo de ver o coqueiral  entrelaçado por mamoeiros,  plantação de

macaxeira,  jerimum, batata-doce,  feijão,  além das  hortaliças,  especialmente alface,  couve,

coentro, cebolinha e pimentão, produtos que elas entregam para a merenda escolar, conforme

dito anteriormente. Eu sinto a agricultura viva, embora haja um distanciamento entre esta e os

jovens. Na ocasião eu perguntei a Nirinha se as mulheres têm a preocupação em ensinar às

suas filhas e filhos sobre a importância da agricultura.  Ela me explicou que alguns filhos

ajudam, mas muitos estudam em tempo integral, então não podem ajudar. Outros, de fato, são

acomodados, segundo ela, e não têm o incentivo dos pais para contribuir com o trabalho na

agricultura. Ela disse: “aqui todo mundo podia ter um canteiro e uma galinha, mas nem todos

querem, preferem comprar”. A dona desse canteiro, por exemplo, também cria bode, porco e
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galinha, embora seja aposentada. A mesma faz parte da associação das mulheres. Ela tem

quatro filhas, todas mulheres. Uma, de 22 anos, mora e faz faculdade em Fortaleza. A outra,

de 25 anos, mora com ela, o esposo e tem quatro filhas. Tem mais duas casadas: uma, de 42

anos, mora no D2 e a outra, de 37 anos, mora em São Paulo. Quem a ajuda no trabalho

agrícola é o seu genro, que tem 18 anos. O mesmo também é “tirador de coco”. As quatro

netas que moram com ela são bem pequenas, a mais velha tem 8 anos. A filha que a ajudava

no lote foi a que foi embora para São Paulo com o namorado. Nenhuma das filhas, desse

modo, trabalha com a agricultura.

Retornando a entrevista  com os (as) jovens,  observo que quando indaguei  sobre a

diferença entre os jovens do Perímetro e os de Fortaleza, apenas uma acredita que não há

diferenças, mas não comentou o porquê. Outra expôs os aspectos ligados a aproximação com

a agricultura e a natureza. Para M, de 14 anos, os jovens de Paraipaba, “eles lá são quase

presos, porque não podem respirar, cultivar o labor das plantações, brincar e ter o labor como

nós do interior temos”. Os demais seguiram a mesma linha que sustenta a dicotomia entre o

urbano  e  o  rural,  reforçando  o  imaginário  de  que  a  cidade  é  um  espaço  diferenciado,

garantindo a facilidade de acesso a empregos bem remunerados, possibilidade de cursar o

Ensino Superior. Vejamos a seguir alguns relatos:

Sim, pois os jovens que moram em Fortaleza têm maior conhecimento do mundo e 
maiores oportunidades. (ME, 18 anos)
Sim, que tem muitas oportunidades de trabalho com bons salários e o ensino 
superior. (LS, 18 anos)
Sim, porque lá eles têm muito mais oportunidades. (EC, 18 anos)
Sim, pois o jovem que mora na cidade grande tem tudo mais fácil, tanto as 
oportunidades de emprego como as de estudo, já que no Perímetro é tudo mais 
difícil. (DP, 17 anos)
Sim, pois os recursos dos que moram no perímetro são limitados. (CD, 17 anos)
Sim, porque aqui a facilidade de encontrar emprego é maior, e em Fortaleza é mais 
complicado conseguir algo para se sustentar. (FC, 21 anos)
Sim, porque tem faculdades e mais empregos. (ES, 22 anos)
Sim, o que mora em Fortaleza tem mais chance de ter uma vida melhor e conseguir 
um emprego melhor, fazem uma faculdade melhor. (JA, 20 anos)
Sim. Possibilidades de trabalhos, cursos e condição de viver. (B, 20 anos) 

A visão  que eles  têm da  cidade  grande,  nesse caso Fortaleza,  talvez  seja  fruto  de

impressões  fortalecidas  pelas  mídias  ou  pela  internet  ou  ainda  por  conversas  com outras

pessoas que estiveram ou conhecem esse lugar, já que a maioria não conhece a capital. Eu

perguntei: Você costuma ir à Fortaleza? Se sim, para quê? Uma delas respondeu: “Não, na

verdade, nem vou. Uma vez fui para passar uns dias na casa da minha tia e outras vezes só

passei  por  lá  em aula  de  campo da  escola  (LS,  18  anos).  Apenas  três  dos  entrevistados
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afirmaram que vão com frequência a Fortaleza, seja para fazer compras, a trabalho ou para

visitar familiares. 

5.4. Permanecer ou buscar outros rumos?

Quando se trata de juventude rural, uma das preocupações corriqueiras gira em torno

deste dilema: permanecer na própria localidade ou buscar outros rumos? Permanecer significa

dar  continuidade  à  profissão  de  agricultor?  Os  jovens  pensam em sair  (geralmente  para

estudar) para depois voltarem e fixar residência? De acordo com o relato de alguns colonos

entrevistados, era comum nos anos 1980 e anos 1990 (em menor proporção) pelo menos um

dos filhos buscar “a sorte em São Paulo”. Quatro filhos de Dona Teresa foram para São Paulo

(apenas um permanece lá). Três tios de Nirinha também fizeram essa viagem. Ela, inclusive,

em 1996, com 14 anos, foi passar uma temporada em São Paulo para cuidar do seu primo, que

estava doente. Ela passou seis meses fora e recebia uma ajuda em dinheiro. Com esse dinheiro

ela ajudava a mãe: “eu mandava as coisas pelo correio ou quando alguém vinha de ônibus.

Era toalha, pasta de dente, sabonete, shampoo e as vezes dinheiro. Era tudo no Brás. Era

muito cearense na Rua Celso Garcia (risos)”. Ela disse que seu tio tinha uma banquinha de

bombom e às vezes ela ia “ajudar”. Um ano depois esse mesmo tio voltou para Paraipaba.

Atualmente mora no mesmo terreno do lote,  conforme sinalizei anteriormente.  O lote,  na

maioria dos casos, não tem como suprir as necessidades de todos os membros da família,

como aconteceu também com o Branco de Seu Evan. Desse modo, indo na mesma esteira dos

resultados da pesquisa de Castro (2013) eram (e ainda é) as condições de reprodução familiar

que mobilizavam os jovens a buscarem outros caminhos: 

Foi possível observar como as relações de conquista e permanência na terra estão
intrinsecamente ligadas às condições da reprodução econômica e social da família, e
mais  amplamente  na  própria  reprodução  familiar  no  meio  rural  brasileiro.  Esta
inversão está presente na aparente contradição do discurso dos pais que defendem a
saída dos filhos em busca de uma vida melhor, ao mesmo tempo em que lamentam a
saída dos jovens. (p. 400)

 

Em relação aos jovens sujeitos deste estudo, uma primeira indagação foi saber se os

entrevistados  gostam  de  morar  no  Perímetro.  A  maioria  respondeu  afirmativamente,

especialmente  por  ser  (ou  ter  sido,  em função  do uso  abusivo  de  drogas  e  da  violência

hodierna) um lugar calmo e do contato com a natureza. Alguns, inclusive, falam da calmaria

como algo do passado. Um disse que não gosta do seu lugar, porque é chato (embora tenha

dito que gosta da sua namorada e de jogar na quadra); outro disse que é um lugar “isolado,
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pouco movimento”  (M, 14 anos).  A maioria,  contudo,  enfatizou que  o que os  prende ao

Perímetro são as relações de amizade e pelo vínculo com a família. Vejamos os relatos.

Sim, porque é calmo e é aonde se encontra minha família.  É um lugar de fazer
amizade, onde muitos ajudam um ao outro. No meu perímetro eu gostava mais da
praça e das brincadeiras que tinha para todos. (ME, 18 anos)
Sim, porque gosto e sempre vivi aqui e meus pais também moram aqui, então eu
fico. Gosto das pessoas, da praça que tinha, tenho amigos, minha família está aqui,
mas as drogas vieram e acabaram com tudo. (LS, 18 anos)
Sim, é mais tranquilo e melhor para se morar. Gosto muito da quadra esportiva. (EC,
18 anos)
Sim, porque é um lugar calmo. Gosto da igreja. (DP, 17 anos)
Sim, porque cresci aqui e minha família e amigos são daqui. Gosto também, porque
é tranquilo. Gosto da igreja, de ir para casa dos meus avós e dos meus amigos e
porque é tranquilo. (FC, 21 anos)
Sim, porque é muito tranquilo. (ES, 22 anos) 
Sim, porque é calmo, não tem muita violência. Porque todos são amigos como uma
família. (JA, 20 anos)
Sim, pois é tranquilo, calmo e etc. Gosto do ar livre, ou seja, coqueiros, árvores,
plantas e etc. (D, 16 anos)
Sim, é tranquilo e tenho contato com a agricultura. Gosto dos rios, da tranquilidade.
(J, 16 anos)
Sim. Pela tranquilidade e segurança de transitar. (B, 20 anos)

Pelos relatos é possível inferir que esses jovens têm um senso de pertencimento ao seu

lugar,  enxergando  a  importância  do  contato  com a  natureza,  a  calmaria  e  seus  laços  de

amizade, solidariedade e valorização do núcleo familiar. Contudo, eles enxergam também as

desvantagens  do  Perímetro,  sobretudo  em  relação  ao  uso  indiscriminado  de  drogas,  a

insegurança e a violência, as dificuldades de profissionalização e a busca de um emprego

formal. Por outro lado, dois dos entrevistados disseram que o Perímetro é um lugar parado,

especialmente em relação a opções de trabalho e lazer. Eles, nesse caso, não gostam dessa

tranquilidade, que para muitos é uma vantagem. Vejamos alguns relatos:

Não gosto dos usuários de droga e dos perigos que eles trazem, também não gosto,
porque não tem muito emprego e nem proteção. (ME, 18 anos)
Não tem trabalho para todos e preciso ajudar dentro de casa e seguir minha vida. Por
isso estou pensando em ir embora, à procura de trabalho, também têm muitos que
usam drogas, isso torna o local perigoso.(LS, 18 anos)
Nos fins de semana os carros ficam no posto de gasolina com som alto a noite toda.
Isto incomoda muito. (EC, 18 anos)
Da “violência”, mas não é tão violento aqui quanto é em Paraipaba. (FC, 21 anos)
Poucas possibilidades de trabalho (ES, 22 anos)
Quando alguém se acidenta, às vezes até morrem, esperando a ambulância chegar.
(JA, 20 anos)
A movimentação de carros na avenida. (Dávila, 16 anos)
Aqui não tem muitas lojas e coisas que preciso para o meu estudo. (Janaína, 16 anos)

Chama atenção a fala da jovem LS, de 18 anos. Ela pensa “seguir sua vida” porque

“precisa ajudar dentro de casa”. É o que analiso anteriormente: muito jovens buscam outros
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espaços em razão da luta pela sobrevivência e consequentemente, pelas poucas oportunidades

de trabalho no Perímetro ou na região. Quando eu perguntei sobre onde eles pretendem viver

no futuro, a mesma não pensou duas vezes e afirmou: “Em algum lugar que tenha trabalho

para mim conseguir minha casa e cuidar dos meus pais” (LS, 18 anos). Na mesma perspectiva

afirmou CD, de  17 anos:  “onde for  melhor  para  a  minha vida social  e  familiar”.  Outros

afirmaram que  pretendem  ir  para  a  capital,  seja  para  “terminar  a  faculdade”  ou  porque

acreditam que “lá teria uma vida melhor”. Tem aqueles que não sabem, como disse FC, de 18

anos: “não sei ao certo, porque o dia de amanhã pertence a Deus”. É oportuno destacar que

cinco dos  entrevistados querem permanecer  no Perímetro,  especialmente pelas  qualidades

ditas anteriormente:

No futuro pretendo viver no perímetro com minha família. (ME, 18 anos)

Aqui mesmo, pois é um lugar muito bom para viver. (EC, 18 anos)

Aqui mesmo no Perímetro. Gosto muito daqui. (ES, 22 anos)
Onde nasci e cresci, porque é um lugar tranquilo. (J, 16 anos)
No lugar que vivo hoje. Pela tranquilidade. (B, 20 anos)

Vale destacar que mesmo os que querem permanecer morando no Perímetro acreditam

que os demais jovens não querem (ou têm dúvidas sobre os seus desejos de ficar ou sair),

especialmente pela necessidade ou vontade de fazer um curso superior ou pelas oportunidades

de trabalho fixo. Vejamos os relatos:

Não, porque o perímetro tem pouca oportunidade e nem um ensino superior. (ME,
18 anos)
Não, porque não tem trabalho que ajude a realizar cada sonho, e também por não ter
local para atuar como um profissional formado. (LS, 18 anos)
Alguns sim e outros não. Alguns acham que aqui não tem muitas oportunidades e
outros já não tem a mesma opinião. (EC, 18 anos)
Não, pois as oportunidades de um futuro melhor e uma faculdade é na capital. (DP,
17 anos)
Não, porque querem uma coisa melhor, onde é mais desenvolvido. (CD, 17 anos)
Alguns sim, e outros não, porque muitos são apegados às famílias e preferem se
firmar aqui, e outros sonham mais alto e vão em busca o que querem. (FC, 21 anos)
Maioria não. Os pais querem que os filhos tenham um futuro melhor em outro lugar.
(ES, 22 anos)
Não, porque desde criança, somos incentivados pela família a estudar para ter uma
vida melhor fora daqui. (JA, 20 anos)
Não sei, pois cada um tem opinião própria ou diferente. (D, 16 anos)
Depende de cada um, pois alguns querem ir para cidade para morar e trabalhar. (J,
16 anos)
Não, pela pouca possibilidade de realizar os seus sonhos aqui. (B, 20 anos)

Os projetos de vida desses jovens – projeto é aqui entendido nos termos de Velho

(2013), enquanto atitude direcionada para conseguir determinada finalidade - que estariam
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vinculados à realização de um curso superior, necessariamente supõem a saída do Perímetro,

seja para um município vizinho ou mesmo para a capital. Ao analisar as escolhas profissionais

desses  jovens,  observei  que  apenas  dois  escolheram uma profissão  que  pode  se  ligar  ao

mundo rural, em caso de cuidado e trato com animais de médio e grande porte não doméstico,

destinado ao consumo alimentar151 ou não152,  que é a medicina veterinária.  A maioria dos

entrevistados deseja fazer um curso superior, sendo que suas escolhas profissionais não se

relacionam ao ramo agropecuário.  Os cursos  que eles  querem estudar  são:  engenharia  da

computação, gestão de recursos humanos, medicina, engenharia civil, matemática, turismo,

direito e administração. Um afirmou que ainda não decidiu. Um disse que não pretende cursar

o nível superior, porque quer “ser fazendeiro”. Para ele, exercer a profissão de agricultor,

dono de uma terra ou lote, não exige uma profissionalização ou estudos, reforçando o caráter

desvalorizado da agricultura. Vejamos a seguir os relatos dos jovens com relação aos seus

sonhos:

Terminar o estudo e me formar. (ME, 18 anos)
Me tornar uma profissional  reconhecida e ajudar minha família. (LS, 18 anos)
Ter minha independência financeira. (EC, 18 anos)
Ser médica. (DP, 17 anos)
Meu sonho é me formar em medicina veterinária. (FC, 21 anos)
Ser médico. (ES, 22 anos)
Ser professor. (JA, 20 anos)
Não sair dos caminhos de Deus, este é o meu maior sonho. (D, 16 anos)
Ser independente. (J, 16 anos)
Ser engenheiro civil. (B, 20 anos)
Ser advogada. (M, 14 anos)

Nesse  sentido,  é  possível  afirmar  que os  projetos  de  vida  desses  jovens estão  em

construção.  Ou seja,  embora  muitos  acreditem que já  sabem a profissão  a  ser  seguida,  a

concretização desse desejo dependerá de vários aspectos, especialmente de ordem econômica.

Por outro lado, há que se considerar que a valorização dos estudos como plataforma para

ascender ao mercado de trabalho, em certa medida, pode ocasionar o abandono das atividades

agrícolas no lote (o que já é uma realidade para os jovens pesquisados, sobretudo os que

estudam em tempo integral). A escola, como assinalou Carneiro (2008, p. 251), pode competir

“com os pais na socialização dos filhos, podendo introduzir tensões (positivas ou negativas)

no universo das relações familiares, alimentando conflitos geracionais”. Esses conflitos, no

caso dos jovens estudados, podem se dar, não só em relação à sucessão hereditária no âmbito

da  agricultura  familiar,  mas  sobretudo  em relação  às  condições  financeiras  dos  pais  em

“bancar” os projetos profissionais dos filhos de cursar uma faculdade. A esse respeito, merece

destaque uma conversa que tive com a mãe das uma de minhas entrevistadas. A filha fez o
151 Suínos, bovinos, caprinos, ovinos, galinhas, etc. 
152 Equinos, por exemplos.
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Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e não tirou uma nota suficiente para acessar um

curso superior em uma universidade pública. Diante dessa situação, ela está analisando como

custear, ou melhor, quais as reais condições de pagar um cursinho ou uma faculdade privada

para a  mesma. Para a realização desse projeto,  ela  precisa contar com a solidariedade da

família: de uma moradia para a menina em Fortaleza (que talvez fique com um dos tios) e do

dinheiro para a mensalidade e demais despesas de alimentação e deslocamento, sendo que os

recursos financeiros são a parte mais dramática, pois a mãe é separada do pai da jovem (que

contribui pouco) e não tem trabalho fixo. Sua renda provém da agricultura, pois ela também

faz parte da associação das mulheres que vendem seus produtos para a merenda escolar. 

A esse respeito, ouvi nas narrativas de vários colonos sobre a dicotomia trabalho x

estudos. Um deles me disse: “estudar é só pra quem pode. Filho de pobre tem que trabalhar”

(Pantico, colono, 73 anos). Ele fez esta afirmação enquanto explicava que seu filho não pôde

continuar os estudos, porque isso demandaria recursos financeiros que a família não possuía.

Ele disse ainda sobre o que deseja para seus netos: “eu quero tudo de bom, mas tem que ver as

condições”.  Esses  relatos  podem sinalizar  que os  projetos dos  jovens153 são construídos  e

reconstruídos ao longo de suas trajetórias, sofrendo influências da família e/ou outros grupos

e sujeitos e, ainda, das condições materiais de continuar os estudos, sobretudo no que se refere

ao curso superior154. Também mostram as pressões familiares em relação à definição de um

projeto de futuro, como se eles tivessem rapidamente que decidir entre estudar ou trabalhar155.

Esse  debate  é  complexo,  sabemos  das  diversas  pressões  sociais  (escola,  família,

amigos) pelos quais passam os jovens: decidir seu futuro, mesmo sabendo que muitas das

decisões não dependem apenas da vontade deles; existem condições objetivas (econômicas,

por exemplo), que interferem. Neste estudo, convém deixar claro que me interessa o ponto de

153 Pereira (2016, p. 107-108) fez um estudo sobre as variações nos percursos de vida de jovens de mesma
origem social, destacando que “existe um elevado grau de contingências nos percursos de vida, de modo que não
é totalmente previsível a trajetória de um jovem segundo aspectos estruturais como renda dos pais, ambiente
familiar e regras institucionais”. Ele aponta que “certas situações são capazes de mudar os rumos das trajetórias”.
O pesquisador observou que fatos como “apaixonar-se por alguém aos 16 anos, ter uma desavença com um
professor de ensino médio e o adoecimento e morte de um membro da família podem alterar as trajetórias”.  
154A sede do município não dispõe de universidades públicas, apenas alguns cursos privados, geralmente em
parceria  com  Institutos,  que  cobram  mensalidades  em  torno  de  R$250,00,  valor  considerado  alto  para  os
rendimentos dos agricultores. A Prefeitura disponibiliza transporte para os jovens que estudam em faculdades em
Fortaleza. Mas esse deslocamento também gera despesas para as famílias. Conheci um jovem de 20 anos, neto
de colono, que conseguiu entrar na universidade por meio do ENEM e Sistema de Seleção Unificada (SISU),
mas ele me relatou que é muito dispendioso para seus pais. Ele estuda em Mossoró e só vem em casa durante as
férias. 
155 Furlani  e Bonfim (2010) realizaram um estudo para analisar os projetos de vida de jovens moradores de
comunidades rurais e urbanas. Eles concluíram que os jovens rurais, comparados aos jovens urbanos, tendem a
buscar  o  mercado  de  trabalho  mais  cedo,  ainda  que  se  estabeleçam em  espaços  informais  e  sem direitos
trabalhistas. Esses jovens reclamaram da dificuldade em encontrar trabalho no espaço onde moram. Já os jovens
urbanos demonstram uma maior preocupação com a violência da cidade. Eles disseram que têm medo de circular
pelas ruas e por isso não conhecem a cidade em que moram.
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vista dos jovens. Para isso, baseada em Pais (1990, p. 164), busquei estudar os jovens “a partir

dos seus contextos vivenciais, quotidianos”. Para este autor, “é quotidianamente, isto é, no

curso  das  suas  interações  que  os  jovens  constroem  formas  sociais  de  compreensão  e

entendimento que se articulam com formas específicas de consciência, de pensamento, de

percepção  e  acção”  (idem).  O autor  defende  que  através  da  análise  do  “quotidiano”  dos

jovens,  poderemos  compreender  alguns  paradoxos  da  juventude,  embora  não  em  sua

plenitude. E acrescenta:

Mais  que  fazer  uma  dedução  dos  «modos  de  vida» dos  jovens  a  partir  de  um
«centro»  imaginário  correntemente  identificado  com  uma cultura  dominante  (de
gerações ou de classes),  parece ser preferível  estarmos prioritariamente abertos a
uma análise ascendente (passe a expressão) dos modos de vida dos jovens, partindo
dos seus infinitesimais mecanismos, das estratégias e tácticas quotidianas, tentando
perceber como esses  mecanismos são investidos,  utilizados,  transformados, quais
são as suas possíveis involuções ou generalizações (PAIS, 1990, p. 164).

Dessa forma, convém mencionar que entendo cotidiano na mesma perspectiva deste

autor,  ou seja,  “o cotidiano é uma fonte de revelação do social” (PAIS, 2013, p.  111). O

pesquisador,  em seu processo  artesanal,  precisa  estar  atento  às  experiências  cotidianas.  É

através dessa visão sensível sobre o cotidiano que o conhecimento poderá ser construído.

Trata-se,  dessa  forma,  de  um  conhecimento  que  é  o  “resultado  de  artes  de  pensar,  de

questionar e de fazer, cuja matéria-prima é uma espécie de barro social”. Esse “barro social”

representa  o  cotidiano  (idem,  p.  122).  Essa  discussão  será  aprofundada  nos  próximos

capítulos. No item a seguir trago os projetos de vida das meninas do estágio.

5.5. Os projetos de vida das meninas do estágio

Conforme  expliquei  na  metodologia  desta  tese,  tive  a  oportunidade  de  conhecer

algumas meninas que estavam cumprindo estágio curricular obrigatório da Escola de Ensino

Profissionalizante Flávio Grangeiro.  Ela estagiavam na Agroindústria  “Vaca na Rede”,  no

Setor D2, e pude conversar com as mesmas sobre as suas expectativas em relação ao futuro

profissional.  Conforme já foi explicitado,  trata-se de jovens em trânsito  constante entre o

urbano e o rural. Assim, “é a partir de uma releitura dos valores urbanos trazidos pelos de fora

ou obtidos fora, mas realizados na localidade de origem, ou ainda nesta constante mobilidade

entre os espaços urbano e rural, que novos papéis sociais, novas identidades e novos projetos

são  definidos”  (CARNEIRO,  2006,  p.  61).  Velho (2013,  p.  65),  inspirando-se  em Alfred

Schutz, afirmou que a noção de projeto deve ser entendida como “a conduta organizada para
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atingir  finalidades específicas”,  caracterizado como uma antecipação da futura trajetória  e

biografia do sujeito. 

Neste estudo, quando analiso as trajetórias dos jovens, percebo os aspectos subjetivos

da vida dos mesmos, situados em sistemas de valores e de representações, os quais interferem

nas suas escolhas, na elaboração dos seus respectivos projetos de vida. Desse modo, como

sugere Bourdieu, não é possível analisar “uma vida como uma série única” (2005, p. 81).

Para organizar seu projeto, o indivíduo se utiliza da dimensão da memória (VELHO,

2013, p. 65), de modo a relacionar tanto a ação do presente, como as significações impressas

nos fatos do passado, da forma como os sujeitos compreendem os fatos passados, devendo

estes serem compreendidos em suas complexidades. “O projeto e a memória associam-se e

articulam-se ao dar significado à vida e às ações dos indivíduos, em outros termos, a própria

identidade” (idem). O autor acrescenta: 

Portanto, se a memória permite uma visão retrospectiva mais ou menos organizada
de uma trajetória e biografia, o projeto é a antecipação no futuro dessa trajetória e
biografia, na medida em que busca, através do estabelecimento de objetivos e fins, a
organização dos meios através dos quais esses poderão ser atingidos (idem). 

Nesses termos, o indivíduo traça seus objetivos e mobiliza os mecanismos necessários

para seu alcance. Isso não quer dizer que todo projeto formulado será concretizado, mas que

o projeto “é o resultado de uma deliberação consciente a partir das circunstâncias, do campo

de  possibilidades  em  que  está  inserido  o  sujeito”  (VELHO,  2013,  p.  67),  situado  em

determinado contexto sócio-histórico e cultural. Analisar os projetos dos jovens do Perímetro

é, portanto, compreender que estes os elaboram em determinadas situações concretas, a partir

de um “campo de possibilidades” onde estão inseridos. Ou seja,

[…] o  projeto  não  é  um fenômeno puramente  interno,  subjetivo.  Formula-se  e  é
elaborado  dentro  de  um  campo  de  possibilidades,  circunscrito  histórica  e
culturalmente,  tanto  em  termo  da  própria  noção  de  indivíduos  como  dos  temas,
prioridades e paradigmas culturais existentes. Em qualquer cultura há um repertório
limitado de preocupações e problemas centrais ou dominantes  (VELHO, 1981, p.
27).

Dessa forma, o campo de possibilidades é o conjunto de alternativas que se colocam

ao  indivíduo  a  partir  de  processos  sócio-históricos  mais  amplos,  os  quais  passam  pelo

potencial interpretativo da sociedade. Campo de possibilidades é um conceito essencial para

analisar  a  forma  como  os  projetos  movimentam-se  ao  longo  de  uma  trajetória  de  vida,

coerentemente ou não. As trajetórias dos sujeitos, dessa forma, ganham sentido a partir da
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elaboração dos seus projetos, entendendo-se projeto como “algo que pode ser comunicado”

(idem).

 Dado o seu caráter complexo, “o projeto é dinâmico e permanentemente reelaborado”

(VELHO,  2013,  p.  67),  o  indivíduo  pode  alterar  projetos  ao  longo  de  sua  trajetória,

“negociando” sua realidade, contemplada por outros projetos, de indivíduos ou grupos. No

caso destes últimos, chamados “projetos coletivos”, estão incluídos traços de famílias, grupos,

instituições, entre outros, todos passíveis de diferentes interpretações individuais “devido a

particularidades de status, trajetória e, no caso de uma família, de gênero e geração” (idem, p.

133). 

Machado  (2001,  p.  5),  ao  discutir  sobre  as  principais  características  dos  projetos,

destaca três aspectos: “a referência ao futuro, a abertura para o novo e o caráter indelegável da

ação  projetava”.  Para  o  autor,  “um projeto  significa  sempre  a  antecipação  de  uma ação,

envolvendo uma referência ao futuro” (idem). É algo que se busca no presente tendo como

horizonte  o  futuro,  algo  que  ainda  vai  existir  concretamente.  Projeto,  nestes  termos,  está

vinculado a um futuro em construção. Logo, para elaborar um projeto é preciso uma “certa

abertura para o desconhecido, para o não determinado, para o universo das possibilidades, da

imaginação, da criação, para o risco do insucesso são ingredientes necessário” (idem, p. 6).

Não se pode elaborar projetos em um contexto de certezas absolutas e nem “quando se está

imobilizado por dúvidas” (idem, p. 7) Ademais, o projeto parte de uma intenção pessoal e

intransferível.  Por  exemplo:  por  mais  que  os  pais  desejem  que  seus  filhos  escolham

determinada profissão, que sigam por um dado caminho, apenas caberá a esses fazerem suas

escolhas e elaborarem seus projetos. Estas considerações são relevantes para compreendermos

as trajetórias e os projetos de vida elaborados pelos jovens entrevistados, assunto tratado no

decorrer desta tese.

As entrevistadas foram: Bete, Mara e Rosa. Essas meninas, em 2016, tinham 17 anos e

estudavam no colégio  Flávio  Grangeiro.  Bete  mora  no C1 e foi  adotada  por  um colono.

Estuda  administração.  Mara  e  Rosa  estudam agroindústria.  A primeira  mora  no  D1  e  a

segunda no D2. Todas são solteiras. Apenas Rita namorava na época. A entrevista ocorreu na

sede do Laticínio, local onde elas faziam o estágio obrigatório. A primeira entrevistada foi B e

a conversa ocorreu pela manhã, por volta das 10 horas. As demais foram realizadas à tarde,

por volta das 16 horas. A análise dos diálogos está disposta em três categorias: os jovens do

Perímetro, a agricultura e os projetos.

Pude perceber em suas falas que as entrevistadas têm uma visão negativa em relação

aos jovens do Perímetro de um modo geral. Elas se sentem diferentes por estudarem em uma
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escola  profissionalizante  de  turno  integral.  Para  Bete,  os  jovens  do  Perímetro  são

desinteressados. A seguir minha conversa com Bete:

Bete: [risos tímidos]  Eu acho que os jovens são acomodados. Eu vejo que antes
tinha menos oportunidades e as pessoas procuravam. Hoje tem mais oportunidade e
os  jovens  estão  se  preocupando menos  com as  coisas  pra  se  formar.  Alguns  se
formam, mas depois não querem mais nada, já se formou e pronto!
Eu:  Você  diz  “se  formou”,  quer  dizer  terminou um curso  superior  ou  o  Ensino
Médio?
Bete: O Ensino Médio. Tem gente que termina e não quer mais saber de nada. Por
isso eu acho eles  acomodados.  As coisas  estão quase de graça e eles  não estão
querendo.
Eu: O que você acha disso?
Bete: Eu penso que eu estudo numa escola de turno integral e pra entrar lá precisa de
um grau, tem que ter uma nota certa, as suas médias têm que dar de 7,0 pra cima. É
no nono ano, a gente se esforça pra tirar essa média. E tem gente já no nono ano que
diz que não quer entrar lá porque acha que é cansativo, acha que tem que ficar o dia
todo. Não pensa que ficar ali o dia todo vai lhe ajudar futuramente. Aí pensa “ah, eu
vou pro Ageu, que é um colégio mais [pensou antes de completar] regular, simples,
vou ficar só meio período” E nesse decorrer que ele tá lá, ele nem vai pro colégio,
fica gaseando, não estuda. Às vezes nem lá tem professor. Acho que é muito a tese
do Flávio (colégio onde estuda), que é se esforçar, se esforçar, tem até aula à noite,
que é pra gente se esforçar. Muito jovem diz assim pra mim: “ah, não sei pra quê
você vai à noite. Já estuda o dia todinho lá e ainda vai à noite!”. Aí eu falo que eu
preciso ir, porque o ENEM tá aí e eu preciso do ENEM. 

Os meninos e meninas do Flávio Grangeiro são considerados diferenciados, porque

são mais estudiosos e focados com relação ao futuro, são preparados e incentivados para fazer

o  Exame Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM),  que  é  a  porta  de  entrada  para  um curso

superior. Quando a jovem fala das facilidades de hoje em relação ao passado, lembro dos

relatos de vários colonos e filhos de colonos, os quais reforçaram esta mesma visão. Ou seja,

houve  uma  democratização  do  acesso  à  educação  ou,  pelo  menos,  aumentou

consideravelmente o número de escolas de nível fundamental e médio, além da ampliação da

qualidade do próprio sistema de ensino público. Mara segue a mesma percepção de que os

jovens do Projeto, especialmente os meninos, não gostam de estudar e muitos abandonam a

escola antes de concluírem o Ensino Médio. 

Eu: Como é que você vê os jovens do Projeto?
Mara: Acho muito, sei lá, muita desorganização dos pais. As meninas nem tanto,
mas os meninos, sei lá, jogado, fazendo o que querem, não tem limites pra eles.
Muitos  meninos  que  estudavam comigo  aqui  no  D2 desistiram.  Não  foram pro
Ensino Médio. São tudo jogado. O que eles fazem mesmo é jogar bola. Eu vejo
quando eu vou pra casa muitos meninos jogando bola e nenhum deles estudam mais,
não tem futuro. Daqui pra frente o que vai ser deles? Porque hoje em dia pra ter um
futuro, uma vida boa, tem que ter ao menos um curso técnico e eles não tem nada.

Conforme já analisado, muitos entrevistados tributam à educação uma possibilidade de

terem um futuro promissor. A entrevistada demonstra uma visão pessimista em relação aos



195

jovens do Perímetro, os quais não seguem o mesmo padrão de conduta repassado pela escola.

A jovem pode apresentar uma visão que supervaloriza a educação e que, consequentemente,

desconsidera as intercorrências que podem abalar as trajetórias juvenis. Pais (2015) considera

que não se pode considerar o “curso da vida” como uma sucessão de causa e efeito, como se

todos que se dedicassem aos estudos tivessem garantido um “futuro brilhante”. O autor coloca

que  […]  “entre  qualquer  antes  e  depois  dá-se  um  entretanto  de  imprevistos,  de

acontecimentos, de sucessos e insucessos à margem da continuidade temporal das sucessões

previstas”. Ou seja, “os cursos de vida dos jovens agem e reagem às urdiduras da mesma” (p.

290). A trajetória de vida de qualquer pessoa, portanto, não é linear e nem de antemão se tem

qualquer  garantia  de  sucesso  profissional  pelo  fato  de  ser  ou  não  uma  boa  e  dedicada

estudante, embora sejam esses os valores meritocráticos que são divulgados pela escola. Para

Rosa, além da pouca dedicação e/ou abandono dos estudos, ainda existe o envolvimento dos

jovens com as drogas, assunto comentado por entrevistados anteriormente.

Rosa: É, tem uns que usam drogas, que fazem o que não deve. Tem muitos meninos
que usam drogas. 
Eu: Aqui tem muito menino que usa droga?
Mara:  Aqui  tem uma quadra  que  era  conhecida  como a  cracolândia,  mas  agora
melhorou depois da reforma.
Rosa: Aqui tem jovens que não pensam no futuro, deixam de estudar, sei lá, pegam
qualquer  serviço.  Tipo,  aqui  tem o  coco,  os  meninos  dizem:  “não,  eu  deixo  de
estudar e vou arranjar qualquer serviço no coco”. Isso aí já satisfaz. Não tem esse
negócio de ganhar um salário por mês, assim. 
Eu: R, você acha que os jovens daqui são diferentes dos de Paraipaba?
Rosa: A diferença é no comportamento, né?
Eu: Que comportamento?
Rosa: Assim, eu vou dizer das meninas da escola. A gente tá sendo preparado pra ter
um emprego, pra ter um futuro, assim. A gente pensa no futuro. Já os daqui eles se
contentam muito com o que eles têm aqui. Lá na escola não, a gente tem uma visão
mais ampla do mercado de trabalho.

A jovem, além de fazer referência ao uso abusivo de drogas por parte de muitos jovens

(assunto tratado anteriormente), critica o fato de muitos deles preferirem trabalhar no coco,

trabalho que, para ela, não tem futuro, especialmente porque não oferece um salário fixo. Eu

penso que todos os jovens buscam o seu lugar no mundo. Às vezes, eles podem desistir do

caminho da escola  porque pensam que este  não  é  o seu lugar.  A luta  pela  sobrevivência

também pode ser um fator que pode afastar o estudante da escola.  Percebo no relato das

meninas o peso da distinção (que pode ser reforçada pela escola) entre os jovens de Paraipaba

(os que estudam no Flávio Grangeiro) e os que moram no Perímetro. Os primeiros são os

focados no futuro e os segundo são os que se contentam com qualquer trabalho ou futuro. 

Por  outro  lado,  elas  destacam  em  seus  relatos  que  o  uso  de  drogas  acontecem,
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sobretudo,  entre  os  meninos.  Elas  atribuem esse  dado  ao  fato  dos  pais  oferecerem uma

educação  diferenciada  para  meninas  e  meninos,  enfatizando  as  relações  de  gênero

estabelecidas por uma sociedade de raízes patriarcal.

Eu: Quando vocês falam do uso de drogas, vocês acham que é mais menino do que
menina?
Mara: Acho. Até porque as meninas os pais prende mais. 
Eu:  Você  acha  que  a  educação  que  os  pais  dão  pras  meninas  é  diferente  dos
meninos?
Mara: Eu acho que no caso das meninas eles impõe mais limites. Os meninos não.
“Ah, os meninos podem fazer isso, podem fazer aquilo”. Já é mais solto. Aí muitos
pais têm medo assim, tem que prender a filha pra não ficar falada. Ai eles prendem
mais.
Eu: Ainda tem esse pensamento de ficar mal falada?
Rosa: Tem sim. Eu tiro lá por casa, por base lá em casa. O pai não deixa eu sair de
casa pra festa. Só pra lanchonete com as amigas, mas tem hora de sair e de chegar.
Eu: E você tem irmão? É diferente?
Rosa: É. Eles podem fazer as coisas, é mais solto. Meu irmão de 21 anos vive por aí.
Ele  diz  que  vai  pra  casa  da  namorada.  Ele  não  estudou,  ele  tem  problemas
psicológicos. A mãe levava ele pro colégio, mas ele chorava. Mas ele trabalha no
coco. Meu outro irmão compra coco. Ele trabalha com ele puxando coco.

 De  acordo  com as  entrevistadas,  os  pais  dão  uma maior  liberdade  para  os  filhos

homens, que traçam suas condutas diárias de forma mais autônoma. Elas, as mulheres, são

mais  visadas  pela  sociedade local,  que lhe impõe uma conduta  tida  como correta.  “Ficar

falada”, por exemplo, pode lhe custar um não casamento, que faz parte do projeto de vida de

muitas mulheres. Por outro lado, dar continuidade aos estudos para essas meninas também

pode ser  sinônimo de  uma vida  com mais  autonomia  e  perspectivas  de  futuro,  longe da

autoridade paterna e da curiosidade atenta dos vizinhos. Nesse sentido, as relações familiares

também são marcadas por conflitos e relações de poder.

Assim,  as  relações  de  desigualdades  de  gênero,  nesse  contexto,  se  sustentam em

estruturas do patriarcalismo, caracterizadas “pela autoridade, imposta institucionalmente, do

homem sobre a mulher,  que permeia todas as organizações da sociedade,  da produção do

consumo, à política, à legislação e à cultura” (CASTELLS, 1999, p. 169). O autor acrescenta

ainda que essa estrutura conservadora se apresenta “no campo do discurso, da linguagem, da

subjetividade e símbolos. Essas manifestações permeiam as relações sociais dentro e fora do

espaço doméstico/privado” (idem, p. 169). 

Nesse contexto, entender como os pais direcionam os papéis de suas filhas e filhos é

entender as relações de gênero que perpassam o modelo de socialização conduzido por essas

famílias, quer seja no âmbito privado ou no público. Assim, segundo Scott (1991, p.14), “o

gênero  é  um  elemento  constitutivo  das  relações  sociais  fundadas  sobre  as  diferenças

percebidas entre os sexos, o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de
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poder”. Trata-se, portanto, de uma socialização marcada por relações de poder (FOUCAULT,

1979),  em que  estão  imbricadas  múltiplas  relações  de  dominação  entre  gêneros.  Nessas

relações  de  dominação,  o  sujeito  dominado  poderá  legitimar  essa  dominação  pela  sua

incapacidade de apreendê-la, uma vez que a mesma faz parte de uma estrutura social que

determina as relações sociais (BOURDIEU, 2003).

Em relação às perspectivas de futuro, seguindo a mesma esteira da maioria dos jovens

entrevistados, as meninas do estágio pretendem fazer um curso superior e sabem que este

projeto pressupõe o deslocamento das mesmas para a capital, conforme diálogos a seguir:

Eu: M, o que você espera do seu futuro?
Mara: Eu espero um futuro brilhante pra mim. Porque eu vejo assim, eu faço um
curso (agroindústria), mas não pretendo seguir o curso. Eu pretendo fazer faculdade.
Muita gente pergunta: “M, tu vai fazer o que?”. Eu digo que vou fazer psicologia,
mas aqui não tem muito recurso pra psicologia. Eu sei, mas eu não penso em ficar
aqui. Eu penso em ir pra Fortaleza, pra qualquer canto, porque eu sei que aqui não
tem muito futuro, mas é uma área que eu gosto muito. Foi uma área que sempre me
chamou a atenção.
Eu: A psicologia?
Mara: Sim. Então eu espero que vai ser um futuro brilhante e vai dar tudo certo.
Eu: E você, R?
Rosa: Eu quero me formar em psicologia. Ter meu consultório, ser uma psicóloga
bem-sucedida e poder ajudar as pessoas,  assim que tem problema. […] A minha
mãe, assim, ela gosta daqui. Diz que é calmo. E ai ela diz que vai ficar aqui. Eu
digo: “tá bom mãe, você quer ficar aqui”.  Mas eu vou me embora. Aí eu venho
visitar a senhora toda semana, mas não quero morar aqui não. Porque na minha
profissão, psicóloga, eu acho que na Paraipaba só tem dois psicólogos que trabalha,
aí  eu  vou montar  o  meu consultório e  vou atender  quem,  pelo amor de Deus?!
Porque aqui a gente diz que quer ser psicóloga e ai eles perguntam se a gente tá
chamando eles  de  doido.  Porque eles  acham que só pessoa  doida precisa ir  pra
psicóloga. Aqui eles num entendem muito as coisas, vê muito negativo.
Eu: Porque você escolheu essa profissão?
Rosa: Porque eu gosto muito de observar as pessoas, saber dos problemas, tentar
ajudar. E no meu caso também é quando fala no estudo da mente, que é fascinante,
eu  amo.  Quando  a  gente  vai  pesquisar  aquelas  áreas  que  eles  estudam,  até  as
optativas, a gente vê eu vou fazer, eu quero fazer cada uma.

Desse  modo,  pensar  na  permanência  dessas  meninas  em suas  cidades  de  origem

exigiria o alargamento das políticas educacionais, sobretudo no que se refere à interiorização

do Ensino Superior público com variadas opções de cursos. Bete também sonha com um

futuro na capital: “É assim, porque eu quero cursar administração em marketing. Aí depois

que eu terminar eu quero fazer o curso de eventos.  Aí eu quero entrar numa empresa de

eventos que tem em Fortaleza. Esse é meu sonho”. Seu projeto profissional pressupõe sua

saída do Perímetro. Ela acrescenta a esse respeito:

Eu: B, e você quer morar em Fortaleza?
Bete:  Minha mãe fica assim: “tu vai  pra lá  sozinha?” Mãe eu não vou sozinha,
calma, eu quero ingressar, né, na faculdade de administração primeiro, aí eu digo
“mãe, eu não quero ficar sozinha, vou morar com meus irmãos, porque eles moram
em Fortaleza e é perto da UFC”. Aí ela fica: “mas num sei o que ….”. Porque tem



198

um ônibus que sai daqui, né, mas só que eu disse pra ela que seria muito cansativo
pra mim. [ônibus pago pela Prefeitura]. Tinha que sair daqui 5 horas da manhã pra
chegar cedo e pra voltar seria mais perigoso, aí eu acho melhor eu ir pra lá, porque
meus  irmãos  poderiam  me  deixar  na  faculdade  … Meus  planos  são  esses,  por
enquanto é.

 Bete parece muito decidida quanto a decisão de morar em Fortaleza, sendo que este

projeto  é  facilitado  pelo  fato  dela  ter  familiares  morando  na  capital,  o  que  nem sempre

acontece, conforme já indiquei. O campo de possibilidades (VELHO, 2013), no momento,

sinaliza para a concretização do seu intento. 

Em relação ao Perímetro, as entrevistadas dizem que é um lugar pouco organizado e

sem  perspectivas  de  se  ter  um  emprego  fixo  e  bem  remunerado.  Mara  destaca  o

individualismo  presente  na  cultura  local.  Rosa  demonstra,  também,  sua  insatisfação  em

relação ao seu lugar,  o  que a  mobiliza a  buscar  novos caminhos.  Mara critica as  poucas

opções de trabalho na localidade, as quais são precárias e sem qualquer estabilidade. Vejamos

os relatos: 

Eu: Qual é sua visão aqui do Projeto?
Mara: Eu acho que aqui deveria ter mais organização, porque aqui cada um pensa
em si,  não pensa no Projeto em que vive.  Porque não,  se todo mundo pensasse
assim, vou fazer de tudo pra isso aqui ir pra frente. Tipo ali nos restaurantes, eles
pensam assim, eu quero só pra mim, eu quero que venha os clientes só pra cá. As
vezes a gente passa por ali e eles estão brigando, porque tem gente que para numa
barraca  e  vai  comprar  noutra.  É  muita  falta  de  organização  isso  aí.  Tem muita
desunião.
Eu: E você, Rosa?
Rosa: Eu, sinceramente, quando eu me formar eu não quero morar aqui. Porque aqui
não é desenvolvido. Eu acho que devia ter mais investimento tanto na parte dos
jovens e pra sociedade em geral  aqui.  Porque é tão morto,  assim. Eu não tenho
vontade de morar aqui. Eu quero fazer faculdade em Fortaleza. Eu quero construir
minha vida lá, ter meu emprego. 
Eu: Pelo que você disse, os meninos que ficam aqui vão trabalhar no coco. E as
meninas?
Rosa: Elas vão trabalhar nas lojas, nas barracas.
Mara: A gente vê aqui muita menina que estuda, estuda e vão trabalhar de garçonete.
Não que não seja um emprego honesto,  mas [pensou antes de responder], ganha
pouco e a qualquer hora pode ser colocada pra fora.

A preocupação das jovens retrata a incerteza do momento presente, caracterizado pela

escassez de empregos formais. É o tempo do capital flexível e das incertezas. Não se pode

mais pensar em trajetórias lineares. Vivenciamos um “novo capitalismo”, momento em que

“não há longo prazo”, o que significa dizer que esse “é um princípio que corrói a confiança, a

lealdade e o compromisso mútuos”  (SENNET, 2002, p. 24). Nada é seguro ou certo. Vive-se

o tempo em que “a instabilidade pretende ser normal”. (idem, p. 33) Mas eu não percebi nos

relatos das jovens entrevistadas, distintos dos demais por estudarem em uma escola de turno

integral, esse receio ou dúvida em relação ao futuro. Elas me pareceram convictas de que a
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escola as prepararia para acessarem um “futuro brilhante”. Era como se a instabilidade do

momento presente só afetasse aos jovens que não estudam ou que se acomodam à vida no

Perímetro.

Por outro lado, mudar de cidade em busca de um sonho não acontece sem que haja

conflitos ou receios. Afinal, elas pretendem deixar o lar de uma vida inteira, um local que,

mesmo sendo caracterizado pelo atraso (na visão delas), trata-se de um espaço de afetos, lugar

de segurança e aconchego, o lar que dividem com os pais. Vejamos a esse respeito a fala de

Bete: 

Eu: B, você gosta do lugar que você mora? O que o Projeto significa pra você?
Bete: Eu gosto muito de onde eu moro, no C1, porque desde criança que eu moro lá.
Também a mãe diz que … [pausa para pensar] Eu digo que eu quero ir [morar em
Fortaleza], mas está sendo difícil, porque eu vou pra um lugar que eu não conheço
mais ou menos, né? Aí o C1, eu passei toda a minha infância lá. Basicamente lá é a
minha casa.
Eu: O que você mais gosta lá?
Bete:  Eu gosto da maioria  das  pessoas que moram lá,  eu gosto.  As pessoas são
humildes, tem aquele carinho pela gente. 
Eu E você acha que na cidade é diferente?
Bete: Com certeza [risos tímidos].

Outra pergunta feita às entrevistadas foi sobre a agricultura. As mesmas relatam que

não pretendem se dedicar a esta profissão. A agricultura carrega o signo do atraso presente na

doxa  dominante,  que  permeia  o  senso  comum.  O  trabalho  agrícola  desponta  como  o

contraditório dos estudos, que representa a possibilidade de ascensão social e reconhecimento

pela comunidade local.

Eu: Bom, no caso o avô de vocês era agricultor, colono, o pai de vocês também era?
Elas: Sim.
Eu: E vocês, o que pensam da agricultura?
Rosa: Eu não penso. Eu estudo agroindústria, sobre alimentos, mas eu não me vejo
trabalhando nessa área. Eu me vejo trabalhando como psicóloga. 
Eu: E você M, o que é agricultura?
Mara: Pra mim, agricultura é trabalhar com terra. É ter seu terreno, cuidar, mas eu
não me vejo fazendo isso.

Bete me contou que seu pai vendeu o lote, “mas ele ainda faz o plantio de feijão e

milho no quintal. O milho é pras galinhas”. Ele informou quee vendeu “porque era muito

pesado pra ele só e ele não tinha como pagar outra pessoa”. Com o dinheiro da venda o

mesmo quitou algumas dívidas e “também comprou uma casa na Paraipaba. Aí ele aluga.

Meus pais ainda não são aposentados. Meus irmãos que trabalham fora ajudam. Aí a gente

vive  do  que  ele  produz  no  quintal  e  do  dinheiro  do  aluguel”.  Seus  irmãos  mais  velhos

trabalham em uma metalúrgica em Fortaleza. Eu pergunto-lhe se ela acredita que os jovens do
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Perímetro pensam na agricultura como uma possibilidade de futuro:

Bete:  Eu  acho  que  não.  Porque  é  assim,  porque  eu  digo  assim,  que  começa  o
preconceito de agricultura, essas coisas, né? Na escola tem preconceito, porque é
tipo assim, você vai ficar só lá  capinando, simplesmente fazendo uma besteirinha.
Eles dizem logo isso na escola.
Eu: Quem diz isso são os meninos ou os professores?
Bete: São mais os professores, né, que querem mais a gente numa profissão acima
daquilo. Não acham que aquilo ali vai ter futuro. Aí eu acho que a pessoa já vai
colocando aquilo ali na cabeça: “Ah, não vai adiantar nada, não vou ganhar nada. A
pessoa sempre pensa num emprego maior, melhor.
Eu: E os meninos também falam assim?
Bete: Acho que sim, porque colocam essa ideia na cabeça, a pessoa adquire essa
ideia de que aquilo ali não vai dar futuro pra você. Você tem que ter um emprego
melhor né, numa categoria melhor.

É possível observar no diálogo qual o significado da agricultura e o preconceito que

rodeia a sua prática. Como disse um colono, “a agricultura é a última profissão que ficou no

mundo”. Nunca esquecerei o peso que contém esta afirmativa. Trata-se, nesse sentido, de um

ofício  socialmente  desvalorizado;  a  agricultura  é  uma  profissão  sem  futuro,  de  baixos

rendimentos  e  sem status  social.  A desvalorização da  agricultura  é  reforçada pela  escola,

conforme  destaca  a  fala  das  entrevistadas.  Os  professores  reforçam  essa  cultura  que

desqualifica a agricultura, conforme ressaltaram também R e M:

Eu: E lá no colégio, o que eles incentivam?
Rosa: Lá no colégio eles incentivam a ter uma profissão. Já no segundo ano eles
dizem: “gente, pesquisem! Vejam uma profissão, um curso pra vocês fazerem, um
curso que vocês se interessem, porque senão quando chegar a hora vocês estarão
aperreado pra saber o que vão escolher”.
Eu: Os professores de vocês conhecem aqui o Projeto?
Mara: Tem uns que moram aqui, mas eles não falam do Projeto não. Só das matérias
mesmo. 

O discurso dos professores incute nos estudantes a necessidade de escolherem uma

profissão,  mas  eles  não  fazem nenhuma  reflexão  sobre  as  potencialidades  da  agricultura

irrigada, por exemplo; sequer mencionam o Perímetro. A educação, nesse caso, é padronizada

e não dialoga com o lugar de vida de muitos jovens. Deixar de identificar a agricultura como

uma possibilidade de caminho, além de desmerecer a origem dos estudantes, também pode

disseminar uma falsa ideia de que é fácil acessar/cursar uma faculdade (pública ou privada) e

que, o fato de terminar um curso superior é garantia para se ter um emprego estável e com

bons  salários,  o  que  vai  na  contramão  do  estágio  de  desenvolvimento  capitalista  que

vivenciamos, conforme destaca Sennett:

A economia das capacitações continua deixando a maioria para trás; o que é pior, o
sistema educacional gera grande quantidade de jovens formados mas impossíveis de
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empregar, pelo menos nos terrenos para os quais foram treinados. […] a sociedade
das capacitações talvez precise apenas de uma quantidade relativamente pequena
dos  educados  dotados  de  talentos,  especialmente  nos  setores  de  ponta  das  altas
finanças, da tecnologia avançada e dos serviços sofisticados  (2008, p. 83).

Isto quer dizer que por mais qualificada que a pessoa seja, ela poderá terminar um

curso  superior  e  se  manter  desempregada.  Conforme  sinaliza  Sennett  (2008,  p.  84),  “a

máquina econômica pode ser capaz de maneira eficiente e lucrativa contando com uma elite

cada vez menor”. Os jovens sonham com o seu lugar no mundo, mas parece que o mundo está

cada vez menor e menos acessível. 

É válido destacar que o repúdio ao trabalho na agricultura, como já dito, é reforçado

pelos  pais,  que  sonham com um futuro  melhor  para  seus  filhos,  conforme destaca  B no

diálogo a seguir:

Eu: Você já trabalhou na agricultura, já ajudou sua mãe?
Bete: Não [risos]. Nunca.
Eu: Mas a sua mãe trabalhava na agricultura?
Bete: Sim. A minha mãe plantava cheiro verde, essas coisas, feijão. Ela ajudava o
pai no lote.
Eu: Mas sua mãe lhe chamava?
Bete: Não, porque ela queria que eu me esforçasse, até hoje minha mãe quer que eu
seja uma administradora.
Eu: Qual o futuro que ela deseja pra você?
Bete: Ela queria que eu fosse administradora, né, mas meu pai queria que eu fosse
advogada. [risos tímidos] Porque antes eu dizia que queria ser uma delegada, essas
coisas, né? Aí ela disse que não queria, porque era perigoso, essas coisas. Ela tem
medo. Aí eu sempre gostei de pesquisar coisas que eu gostasse, né? Ai ela disse que
queria que eu fosse uma administradora. Aí quando eu entrei no Flávio eu disse que
ia entrar em administração. Aí quando eu entrei no curso eu disse pra ela que tava
gostando  do  curso,  aí  foi  no  ano  passado  que  eu  disse  a  ela  que  iria  cursar
administração em marketing. Aí ela ficou feliz.
Eu: Qual o conselho que ela te dá?
Bete: Ela diz que é pra eu me esforçar nos estudos porque o ENEM tá aí e ela quer
que eu passe e que eu me esforce bastante pra conseguir o que eu quero. Porque eu
disse que ia gostar de fazer marketing. Aí ela disse pra eu me esforçar que ela quer
me ver assim na frente, ganhando bastante dinheiro. [risos]

Aqui podemos perceber que os pais geralmente incentivam seus filhos a seguirem uma

profissão  que  lhes  parece  mais  vantajosa,  tanto  em  termos  monetários  como  de

reconhecimento social. Ter um título é motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, um território de

exclusão e de consagração do poder, como enfatizou Bourdieu quando fez uma reflexão sobre

o sistema escolar e sobre a relevância do diploma enquanto estatuto de poder:  “A função

técnica evidente, bem evidente, de formação e transmissão de uma competência técnica e de

seleção  dos  tecnicamente  mais  competentes,  mascara  uma  função  social,  a  saber,  a

consagração dos detentores estatutários de competência social, do direito de dirigir” (2005, p.
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39). Há alguns anos (em 2001, quando cheguei na cidade, fui testemunha desse momento), as

festas mais badaladas da cidade de Paraipaba ocorriam quando se formava uma turma do

nono  ano  do  Ensino  Fundamental156 e  do  terceiro  ano  do  Ensino  Médio.  As  famílias

compravam roupas caras e se preparavam para o grande dia. Cada família tinha direito a uma

ou mais mesas (dependendo do prestígio e número de convidados), levava-se muita comida e

bebida para festejar. Ainda hoje se cultua a “festinha do ABC”, ou os “doutores do ABC”,

momento em que toda a família se reúne para prestigiar a primeira formatura do ente querido,

na expectativa de que essa seja a primeira de outras, de maior envergadura. O diploma é sinal

de status social, símbolo de “capital cultural”, ainda que, em tempos de crise, ou em tempos

de capital flexível, não seja garantia de estabilidade empregatícia. A não ser que o diplomado

faça parte da elite, o que não ocorre no caso dos filhos de agricultores, netos de colonos, que

carregam o peso da classe à qual pertencem. 

De  todo  modo,  como  sinalizou  Pais,  “a  abertura  e  indeterminação  do  futuro  não

significa uma irradiação do destino, mas a sua produção social enquanto utopia. O destino

deixou de ser o fado da vida, convertido em fardo da mesma, e começou a ser a própria vida à

procura do seu próprio destino”. Desse modo, os destinos são produzidos “[…] socialmente,

num campo de  oportunidades,  reivindicações,  utopias”  (2015,  p  301-302).  O destino  dos

jovens pesquisados, nestes termos, está em aberto, transitando entre desejos e possibilidades

concretas de realização.

Voltei  muitas  vezes  ao  Perímetro  depois  de  realizar  essas  entrevistas  e  tive  a

oportunidade  de  conversar  várias  vezes  com  Mara.  Ela  acabou  sendo  aproveitada  no

Lacticínio, acumulando a função de fabricar os queijos, demais produtos derivados do leite

(doce  e  picolés)  e  vendedora  dos  respectivos,  atendendo  aos  clientes  na  loja.  Durante  o

ENEM de 2016 ela conseguiu tirar 620 pontos, o que era insuficiente para cursar psicologia,

que era  seu sonho.  Daí  ela  resolveu que ficaria  trabalhando para juntar  dinheiro e  poder

estudar na capital no ano seguinte. No dia 21 de janeiro de 2017 passei no Lacticínio e ela

estava lá. A nota do ENEM, dessa vez, foi menor. Mas ela tentaria se inscrever no Sistema de

Seleção Unificada - SISU, embora não soubesse qual curso fará. Ela não queria mais morar

em Fortaleza. Está namorando um rapaz que trabalha de moto-taxi e pretende permanecer no

emprego. Quer estudar à noite. Vai tentar, considerando o seu campo de possibilidades. Ela

me contou que a R permanece no Perímetro, não conseguiu passar no ENEM. Segundo ela,
156 Em  2012,  a  minha  filha  Lais  concluiu  o  Ensino  Fundamental  em  uma  escola  do  município  e  tive  a
oportunidade  de  vivenciar  esse  momento:  a  alegria  das  formandas,  o  orgulho  dos  pais,  a  satisfação  dos
professores em destacar os melhores alunos e a importância da escola na formação dos mesmos. Lembro das
mesas fartas de comidas e bebidas, os vestidos esvoaçantes, a maquiagem elaborada e os cabelos bem-arrumados
das meninas e dos seus convidados. Sem dúvida, são rituais repletos de simbolismos.



203

“não está  fazendo  nada”.  Bete,  por  sua  vez,  está  morando com os  irmãos  em Fortaleza.

Conseguiu uma bolsa através do Jovem Aprendiz, política pública que procura viabilizar o

primeiro  emprego  para  jovens,  através  de  parceria  com  diversas  empresas  privadas  e

instituições governamentais e não governamentais. Como disse Pais, “[…]  no labirinto da

vida, alguns jovens querem (princípio do desejo), mas não podem (princípio da realidade)

vencer os desafios que se colocam a si mesmos” (2015, p 309-310). O futuro, nesse caso, é

coberto de expectativas e “pela ideia de espera investida em sonhos ou ilusões” (idem, p.

310), as quais emolduram seus trajetos de vida. Entre incertezas e possibilidades, esses jovens

vão traçando seus caminhos.
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6.  OS MENINOS, AS MENINAS, AS IMAGENS DO LUGAR E SEUS PROJETOS

PARA O FUTURO

O que a fotografia expressa, muito mais do que o texto,
são relações […]. Relações entre o fotógrafo e o que ele
apresenta  em  suas  fotografias,  relações  entre  a
fotografia e o receptor, que acrescenta a ela o que lá já
estava […]. Fotografia expressa igualmente as relações
entre  os  fotografados,  relações  que  já  existiam  ou
deveriam existir […] (NOVAES, 2015, p. 18)

O uso de imagens em trabalhos acadêmicos,  a meu ver e de acordo com a minha

experiência docente, é restrito. Eu mesma, em 1997, quando fiz minha monografia sobre uma

comunidade da periferia de Caucaia, registrei várias imagens daquele lugar, que ficaram nos

seus anexos, local pouco visto (ou pouco valorizado) pelos que leem esses textos. Nos anexos,

geralmente,  ficava aquilo  que  não coube no corpo do trabalho.  Hoje penso diferente.  As

imagens, eternizadas nas fotografias, devem vir para o centro das discussões, especialmente

porque esse recurso pode abrir espaço para que outras interpretações surjam e não estejamos

presos apenas ao enfoque apresentado pelo autor.

Martins (2008, p. 10) salienta que “[…] o visual se tona cada vez mais documento e

instrumento indispensáveis na leitura sociológica dos fatos e fenômenos sociais”. Para o autor,

trata-se de um “[…] registro que perturba as certezas formais, oriundas do cientificismo que

domina a Sociologia desde o seu nascimento” (idem). O uso de imagens, nesse caso, deveria

ocupar  o  mesmo  patamar  dos  instrumentais  tidos  como  “consagrados”,  com  suas

potencialidades  e  restrições,  ou  seja,  são  recursos  de  alcance  relativo  e  devemos  ter

consciência  disso,  o  que  também  não  os  diminui,  já  que  a  ciência  em  si  produz  um

conhecimento provisório e datado.

Bourdieu  fez  uma  interessante  reflexão  sobre  o  uso  da  fotografia  nas  sociedades

camponesas. Para ele, a “[…] a fotografia surge, desde o início, como o acompanhamento

necessário das grandes cerimônias da vida familiar e coletiva” (2006, p. 32), com destaque

para o matrimônio. A fotografia, nestes termos, deve “ser objeto de uma leitura sociológica”

(idem,  p.  34),  dentre  outras  razões,  porque  registra  um  tempo  vivido,  guarda  costumes,

valores, modos de viver e, nas palavras do autor, no caso do registro de grandes cerimônias,

“[…]  essas  imagens  captam  comportamentos  que  são  socialmente  aceitos  e  socialmente

regulados, ou seja, já solenizados” (idem, p. 34).

Conforme dito nos contornos metodológicos, trago imagens ao longo deste estudo por
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entender  que  a fotografia,  como  bem  lembrou  Novaes  (2012,  p.  13),  trata-se  de  uma

possibilidade de se “registrar o que dificilmente conseguimos descrever em palavras, seja pela

densidade visual daquilo que registramos, seja por seu aspecto mais sensível e emocional”.

Neste capítulo, seguindo esta perspectiva, assumo, ainda que de forma limitada e parcial, o

desafio  proposto  por  Martins  (2008),  de  utilizar  as  imagens  como  uma  estratégia

metodológica capaz de ampliar as formas de observação e registro da realidade pesquisada.

Aqui, falo da realidade de jovens do Perímetro Curu-Paraipaba. É bem verdade que, parte

desses registros (falo especificamente das fotografias que fiz dos jovens apresentando suas

colagens) foram fotografias construídas a partir de uma colagem de imagens construídas por

jovens que fizeram parte do universo desta pesquisa. E mais: analiso as narrativas que estes

constroem a  partir  das  imagens  por  eles  formatadas.  São  imagens  que  se  revelam e  se

interpenetram nas falas dos jovens pesquisados. As imagens produzidas devem ser entendidas

como construções circunscritas por afetos ou, nas palavras de Caetano (2014, p. 191), são […]

“objetos  pregnantes,  portanto,  constituídas  de  qualidades  sensíveis  capazes  de  suscitar

emoções”. Eu, nesse caso, fiquei com o atributo de fotografar um momento vivido (ainda que

tenha sido um momento provocado pela  pesquisadora).  A fotografia,  nesse caso,  além de

registro de um evento, procurou captar as expressões dos jovens diante do desafio de dizerem

sobre si, de exporem seus anseios e expectativas diante de mim e dos colegas. Cabem nesse

contexto as reflexões de Dubois (1993, p. 15):

A foto não é apenas uma imagem (o produto de uma técnica e de uma ação,  o
resultado de um fazer e de um saber-fazer, uma representação de papel que se olha
simplesmente em sua cláusula de objeto finito), é também, em primeiro lugar, um
ato icônico, uma imagem, se quisermos, mas em trabalho, algo que não se pode
conceber fora de suas circunstâncias, fora do jogo que a anima sem comprová-la
literalmente:  algo  que  é,  portanto,  ao  meso  tempo  e  consubstancialmente,  uma
imagem-ato, estando compreendido que este “ato” não se limita trivialmente apenas
ao gesto da produção propriamente dita, da imagem […], mas também o ato de sua
recepção e de sua contemplação.

       
O evento ocorreu no dia 28 de maio de 2016. Iniciamos a oficina por volta das 14

(catorze) horas e 50 (cinquenta) minutos. A atividade aconteceu no alpendre da casa de uma

neta de colono, cercado do verde das plantas e encoberto por um céu azul e branco. Ela reuniu

alguns colegas seus,  netos de colonos,  que estudavam na escola Flávio Grangeiro,  escola

estadual  que  oferece ensino profissionalizante de turno integral,  e  sua prima de 14 anos,

também neta de colono, que estudava na escola do Setor D2 e vislumbrava estudar também na

referida  escola  de tempo integral.  A ideia  principal  da  oficina  era  conhecer  melhor  esses

jovens, como eles se veem, saber sobre os seus sonhos e expectativas para o futuro. Para
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tanto, trouxe dezenas de revistas, papel, cola, lápis de cores e canetas coloridas, materiais que

serviriam para a construção de imagens individuais (cartazes), que retratariam os seguintes

aspectos: A primeira questão foi: como você é hoje? A segunda questão foi: como é o lugar

onde você mora? A terceira questão foi: como é o lugar onde você quer morar?  A última

questão foi: como você se vê daqui há cinco anos?

Nas fotografias que selecionamos foi possível reter a memória do tempo vivido e da

construção  de  sonhos,  transmitidas  em imagens  marcadas  “como densos  mapas  afetivos”

(DIÓGENES, 2004, p. 473). Nesse sentido, os jovens foram estimulados a pensar sobre si,

num encontro entre passado, presente e futuro.

Imagem 32 – A concentração na composição das imagens

 
    

                                 Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Na imagem acima, além da possibilidade de observar a dedicação dos meninos na

realização da atividade proposta, é possível identificar a divisão do espaço com os frutos da

agricultura: o feijão. Num canto da parede ele espera para ser “debulhado” e, posteriormente,

consumido pela família. Trata-se de um costume das famílias de agricultores espalhar pela

casa o fruto do seu trabalho antes de “bater” (retirar a palha batendo com um “cacete” ou vara

de madeira ou com o uso do trator) para, em seguida, ser armazenado. No caso específico do

feijão seco, esse “espalhar pela casa” acontece sobretudo pela falta de espaço adequado na

propriedade. O feijão (especialmente o verde) no chão também é um “convite” para que os

presentes o debulhem, momento marcado por animadas conversas entre os participantes do

processo. Depois de debulhado, o feijão é armazenado em uma garrafa tipo pet. Este tipo de

armazenagem foi substituído pelas antigas formas de guardar feijão em tambores no paiol,

instalação próxima à casa do colono. 

A  construção  das  imagens  ocorreu  em  um  clima  animado.  Enquanto  eles  iam
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escolhendo as suas, iam conversando entre si,  além de darem “muitas rizadas”. Da minha

parte, fiquei observando, decidida a não intervir (ou emitir qualquer tipo de reação prévia) nas

escolhas dos mesmos. Após a construção de todos os cartazes, cada jovem foi apresentando

cada  imagem.  Enquanto  um  jovem  se  apresentava,  os  demais  acompanhavam  atentos  e

risonhos. 

Imagem 33 – A descontração no fazer imagens de si

                                   Fonte: Arquivo da pesquisadora.

O primeiro momento da oficina, desse modo, foi uma construção sobretudo individual

e solitária, embora eles estivessem coletivamente dividindo o mesmo espaço. Tratou-se, a meu

ver, de um momento de autorreflexão, pois eles teriam que falar sobre si para uma pessoa

“quase”  estranha.  Eles  teriam  que  decidir  em  pouco  tempo  que  mensagem  pretendiam

eternizar por meio das imagens possíveis157 naquele evento. As colagens abririam espaço para

um “fluxo narrativo” como uma forma de “evocação de si” (DIÓGENES, 2004).

6.1. As imagens e narrações de si e do lugar: quem sou e onde moro

As imagens construídas (e o processo de construção em si) pelos jovens durante a

oficina  me  fizeram lembrar  das  análises  de  Diógenes  em relação  aos  jovens  do  Projeto

Enxame: “as imagens se projetavam como filamentos condutores de signos e, desse modo,

mobilizadores  de uma narração sobre si,  um sentimento de emoção entre os participantes

[…]”  (2004,  p.  474).  No  caso  dos  jovens  pesquisados,  percebi,  além  dos  afetos,  um

sentimento de pertencimento, uma manifestação de desejos compartilhados e legitimados por

todos. Os jovens estão identificados por nomes fictícios e suas fotos estão recortadas para

157 Digo possíveis porque havia um número limitado de revistas que consegui através de doações de colegas.
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preservar o anonimato dos participantes158. A seguir cada jovem se apresenta.

Meu  nome  é  Max,  eu  tenho  16  anos.  Primeiramente  como  eu  sou.  Eu  botei
primeiramente  uma  foto  de  um  sorriso,  porque  eu  sou  uma  pessoa  muito
extrovertida, uma pessoa que vive sorrindo, que não cai por nenhum obstáculo. Aí,
aqui [apontando para a imagem] eu fiz  aqui uma pessoa estudando, porque,  ave
maria! Meu sonho mesmo! Quero muito estudar, bem muito mesmo! Mais do que eu
já estudo pra ajudar minha família. Aqui eu botei alguns livros também, botei a foto
de um casal junto, porque eu quero começar minha vida primeiramente trabalhando,
depois pensar no namoro, e uma pessoa feliz dentro de uma piscina no lugar de
lazer.

A narrativa do jovem reforça a valorização dos estudos e sua perspectiva de inclusão

social, conforme já analisado no decorrer desta tese. Ele sustenta essa máxima e fala como se

estivesse dizendo uma verdade para si mesmo e, ao mesmo tempo, como se fosse um pedido,

uma oração, um apelo para que seu sonho se concretize. Max quer ser feliz e atingir seus

objetivos de sucesso. Vejamos a seguir a fotografia que tirei deste momento:

 Imagem 34– Max e seus sonhos

                                                                    Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Em seguida, o jovem falou do seu lugar. Ele explicou que mora no Setor D1 e que ama

o seu lugar, embora não seja “muito desenvolvido, mas é bom”. Em seu relato é enfatizado a

dualidade  campo  x  cidade,  não  obstante  ele  sinta  a  necessidade  de  valorizar  o  espaço

158 No início pensei em apresentar a face dos jovens participantes. No entanto, uma tragédia me fez mudar de
ideia. Um dos jovens que participou ativamente da pesquisa veio a óbito em decorrência de um afogamento,
ocorrido em abril de 2018, no Rio Curu, próximo ao Setor D1, local em que o mesmo residia com a família. Essa
fatalidade  abalou  a  todos  do  Perímetro,  pois  tratava-se  de  um  menino  afetuoso,  querido  por  todos  da
comunidade. Esse fato também me abalou muito. Passei muitos dias sonhando com aquele menino risonho e
cheio de sonhos. Pensei como a morte é definitiva e encerra qualquer sonho ou projeto sem qualquer explicação.
Vê suas imagens (em fotografias e vídeos) e sua fala gravada ainda me afeta muito. Conversando com o meu
orientador decidimos por mantê-lo vivo na pesquisa. Não seria justo matá-lo também por aqui. Sou muito grata a
esse menino por ter se disponibilizado tantas vezes a me acompanhar pelo Perímetro, a me contar suas histórias e
seus planos. Em mim fica a certeza do quão breve pode ser a vida. 
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habitado, que é um território de afetos vividos e de emoções partilhadas.

O lugar onde eu moro é perto da cidade. Eu moro num assim, no interior, aí tem a
cidade, que é Paraipaba, aí, como eu moro nos setores, os setores são assim, é bem
florido, tem mais, é assim, mato, essas coisas assim, mas também tem casa, também
é um pouco desenvolvido mas não é como na cidade. Meu setor é o D1 e é isso. Meu
lugar não é muito desenvolvido, mas é bom.

O  segundo  a  se  apresentar  foi  Gui,  que  tem  18  anos.  Ele  se  define  como  um

“pegador”, que gosta de se divertir e jogar bola. O “gosto” pelos estudos aparece mais, ainda

que  aparentemente,  como  uma  máxima  de  pertencimento  ao  grupo  do  que  como  uma

autoidentificação. Em suas palavras, mostrando as imagens ele ressalta: “Agora tudo que eu

sou, eu botei a foto do cara beijando, porque eu sou pegador. Aí, aqui festa, porque eu gosto

de  festa,  e  estudar  né,  principalmente.  Aí  aqui  jogar  bola,  e  um  celular,  porque  toda

tecnologia, porque hoje os jovens não vivem sem. Ah, eu sou preguiçoso também” (risos). O

jovem destaca um dos objetos que mais representam o jeito de ser jovem desse tempo: o uso

do  celular,  que  é  considerado  um  acessório  de  grande  necessidade,  seria,  portanto,  um

“símbolo de potência” (DIÓGENES, 2004, p. 486) entre os jovens “antenados”, “conectados”

com  o  tempo  presente.  Praticamente  todos  os  jovens  que  entrevistei  faziam  uso  desse

equipamento. 

Imagem 35 – Imagens de Gui

                                                                Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Em relação ao seu lugar, ele também destaca o fato de ser um espaço caracterizado por

uma aproximação com a natureza: “É como foi falado, não é um lugar tão desenvolvido, tem
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várias plantas”. Mas ele também destaca a sua proximidade com a cidade, com a Lagoinha

(uma das praias mais visitadas por turistas) e também do que ele valoriza, que é o estádio de

futebol que se localiza na sede do município.

A terceira a se apresentar foi Mia, uma jovem de 16 anos e cheia de sonhos. Trata-se

de uma menina “antenada” com o seu tempo, gosta do que está na moda, de sair com os

amigos para festas e tirar foto. Destacou, assim como Gui, o seu interesse por tecnologia

(celular iPhone), que lhe proporciona “tirar muitos self's” e se apresentar diante do mundo nas

redes sociais. Contudo, fez questão de salientar que seu alicerce é a sua família, tida como

lugar de afeto e abrigo. 

Meu nome é Mia. Tenho 16 anos. Aí vou explicar como sou: sou uma garota que
gosta  de  tirar  foto,  estudar  e  gosto  muito,  sou  muito  vaidosa,  gosto  muito  de
maquiagem,  acessórios,  adoro  as  tecnologias  atuais,  celulares,  e  gosto  de  festa,
minha base é minha família e é isso que eu gosto, como sou. 

Em relação ao seu lugar, Mia relatou que ele é o mais desenvolvido do Perímetro

justamente  porque  é  o  setor  que  é  cortado  pela  Estrada  do  Sol  Poente.  Embora  seja

“desenvolvido”, a garota destaca os aspectos que o aproximam da natureza: “Bom, o lugar

onde eu moro é o projeto setor D2, é o projeto mais desenvolvido da região, aqui tem muito

comércio de frutas, restaurantes, muitos turistas passam por aqui, até famosos. Aí eu coloquei

frutas, um coco. Assim, tem muitas florestas, matos, flores, verde”. A seguir, a imagem de M:

Imagem 36 – Mia quer voar

                                                          
                                                          Fonte: Arquivo da pesquisadora
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A quarta a se apresentar foi Vida. A menina foi breve no falar e destacou as atividades

que gosta de fazer, como os demais: “Bom, meu nome é Vida, tenho 14 anos e eu fiz algumas

colagens de como eu sou. Sou uma pessoa simples, que estuda, gosta de andar de skate, andar

de bicicleta, mexe muito no celular, como todos aqui falaram e é isso”. Além de gostar dos

estudos, ela tem em comum com os demais o “culto ao celular”.

Em  relação  ao  seu  lugar,  ela  aponta  as  mesmas  características  destacadas  pelos

anteriores: “Onde eu moro é como já tinham falado, tem muito mato, mas também tem casa e

é o setor mais desenvolvido, que é o setor D2”. Ela destacou o fato de Paraipaba ser um

município  localizado  no  litoral:  “também  tem  praias.  É  bonito,  mas,  ao  mesmo  tempo,

algumas partes não são”. Ao perguntar sobre esses lugares considerados feios, ela respondeu:

“Porque tem algumas partes mais isoladas e não é tão bonita, por também não chover tanto,

fica meio seco e eu não acho bonito”. A jovem demonstra que não gosta de lugares pouco

habitados  e  que,  em  função  da  escassez  de  chuvas,  perdem  o  viço,  tornando  o  mato

anteriormente verde em algo sombrio, de cor amarronzada. Vejamos a foto de Vida:  

Imagem 37 – Vida sorriso

                                                        Fonte: Arquivo da pesquisadora.

A última a se apresentar foi Duda, que tinha 15 anos no momento da oficina. A jovem

destacou sua afeição à tecnologia (leia-se celular) e aos estudos, como os demais: “Eu gosto
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muito de tecnologia, aí eu botei essa imagem de vários jovens, adolescentes, mexendo no

celular, e eu também gosto muito de ler, só que eu não achei nenhuma foto com respeito à

leitura”. É interessante observar que a jovem, ao compor sua narrativa, destaca uma ausência,

algo que não pôde se fazer presente em imagem, mas que estava potente no seu modo de

apreender  e  sentir  o  mundo.  Nem sempre  as  ilustrações  disponíveis  são  suficientes  para

representar  suas  emoções,  mas o ato  de ver  o  possível  provoca a  reflexão,  sendo que  as

imagens retidas na memória acabam por se sobrepor ao disponível, ao que está próximo de

seus olhos.

Em relação ao seu lugar, ela destacou em sua imagem construída a foto do mar, talvez

porque seja, a seu ver, o que valoriza o município a que pertence ou talvez porque seja um

local que a sociedade valoriza, por tratar-se de uma localidade conhecida pelos turistas. Ela

disse: “Eu botei a imagem do mar, da praia, mas eu não moro tão perto da praia, eu moro no

setor D2, só que fica perto da praia”. Sobre o seu setor, ela também destaca a sua vinculação

com  a  natureza:  “assim,  eu  coloquei  essa  imagem,  porque  descreve  muito,  porque  tem

árvores, coqueiros e define um pouco do lugar que eu moro”. Vejamos a fotografia da jovem a

seguir:

Imagem 38 – Duda ama tecnologia

                                                  Fonte: Arquivo da pesquisadora.

As  ilustrações  escolhidas  nas  revistas  disponíveis  produziram  imagens  que

emolduraram as  narrações  dos  jovens  participantes,  cheias  de  afetos  e  sentimentos.  Nas
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imagens  produzidas  estão  presentes  o  imaginário  dos  sujeitos  narradores,  dispostos  a  se

apresentarem perante o grupo de amigos. Nas imagens de si eles escolheram gravuras que

representam pessoas alegres se divertindo, namorando, experimentando o estar no mundo.

Entre os objetos preferidos está o celular, presente em todas as narrativas de si. Nas paisagens

que simbolizam o seu lugar de morada está presente o verde exuberante dos matos e plantas e

o azul do céu que observa o mar que, mesmo distante cerca de doze quilômetros, faz parte do

seu espaço de vida,  ainda que no plano do desejo de estar ou pertencer.  Uma das jovens

lembrou das frutas do Perímetro, da comercialização das barracas e deu destaque ao coco, o

maior produto da região. No próximo item entraremos no âmbito dos sonhos e projetos de

futuro dos jovens pesquisados.

6.2. Imagens e narrativas de sonhos e projetos

Pedi que os participantes montassem imagens que refletissem uma projeção no tempo,

ou seja, como eles se veem daqui a 5 anos. Max se imaginou em uma universidade pública

cursando um curso da área de saúde (medicina ou odontologia).  Ele  descreve com muita

emoção e esperança os seus projetos:

Primeiramente, como me vejo daqui a 5 anos. Eu botei numa universidade, botei até
o nome de uma universidade representando possível, que é a UFC, Universidade
Federal  do Ceará,  e aqui  embaixo eu coloquei  meus objetivos.  Nos objetivos eu
coloquei medicina e odontologia. Medicina eu coloquei em número um, porque é a
minha  primeira  opção,  e  número  dois,  odontologia,  é  onde eu  penso  a  segunda
opção, aí eu botei algumas imagens representando e uma cruzinha representando a
saúde, e eu botei uma frase assim, né, do lado da saúde: “Saúde: cuidar,  ser um
médico,  salvar  vidas” e embaixo eu botei  um médico fazendo procedimento pra
salvar uma vida, e também botei um transporte próprio e botei a frase de reflexão de:
“Tá nas mãos de Deus”.

O sonho de ser médico reflete o ideário de uma profissão cujo reconhecimento social é

enfatizado por seu propósito de “salvar vidas”. Além do sonho profissional, o jovem almeja

ter um carro, símbolo de status social e desejo de consumo. O entrevistado é ousado, “sonha

alto” e afirma para os demais presentes que pretende morar no exterior, mais precisamente em

Paris, uma cidade que simboliza sofisticação e bom gosto, “um lugar de pessoas de sucesso”.

Em sua narrativa ele destaca: 

Primeiramente,  eu vou dizer onde eu realmente quero morar,  eu botei a torre de
Paris, porque representa o lugar onde eu quero morar, que é Paris. Aí eu coloquei em
cima que eu quero sempre meus pais perto de mim pra me motivar, pra sempre tá ali
pra quando eu precisar. Também botei uma parte da minha casa, que é meu quarto
com o meu closet, e meu quarto assim. Também da minha esposa, também, com
certeza, em nome de Jesus, vou ter meus filhos no futuro. Botei uma imagem, um
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retrato da minha casa, porque eu quero ter uma casa bonita, casa com muito espaço
pra mim acolher as pessoas, pras pessoas se sentirem bem e pra me sentir bem.

O jovem almeja um futuro de sucesso e ascensão social.  Ele não tem interesse em

permanecer na sua cidade natal. Ele acredita que o seu futuro será em outro país. Observo no

ideário de futuro do jovem uma casa ampla e confortável,  capaz de receber  bem os seus

amigos. A casa representa o seu lugar. Como disse Bachelard, “pois a casa é o nosso canto no

mundo. […] nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos” (1979, p. 200). A casa, além

de  representar  um  status,  símbolo  de  poder  e  reconhecimento  financeiro  diante  da

comunidade,  significa o seu lugar  de presença no mundo. Além de ter  a casa,  entre seus

projetos de vida, estava a necessidade de constituir uma família:  casar e ter  filhos, o que

completaria o seu ideal de felicidade. 

Gui  começa  a  sua  fala  informando  que  não  teve  muitas  opções  de  gravuras  que

representassem seus desejos: “Eu não tive muita opção de escolhas ali, mas eu encontrei um

professor, uma lousa com cálculos, porque eu quero me formar em engenharia civil, e isso

demonstrou um pouco”. Nesse caso, a narrativa sobrepõe as imagens para refletirem o futuro

almejado: ser um engenheiro civil.

Quanto  ao  lugar  onde  deseja  morar,  Gui  reforça  que  espera  morar  em um lugar

desenvolvido,  ou  seja,  pretende  sair  de  sua  localidade  de  origem,  assim  como  o  seu

antecessor. Ele afirma: “O lugar onde eu quero morar é o que todo jovem quer, que é em um

lugar desenvolvido, aí eu coloquei um parque desenvolvido, e é isso. Tem uma praia, um

carro bonito, que eu vou andar todo dia”. O lugar desenvolvido de G fica no litoral, oposto a

uma comunidade rural. O jovem também almeja possuir um carro, que é símbolo de ascensão

social, conforme salientado anteriormente.

Mia  sonha  em  alcançar  sua  independência  financeira,  assim  como  os  demais

entrevistados.  Ela  quer  estudar,  trabalhar  e  ganhar  dinheiro  suficiente  para  custear  seus

desejos de consumo, sobretudo viajar e ter uma casa de praia. 

Bom,  eu  me  vejo  trabalhando,  como  sempre  estudando  pra  sempre  ter
conhecimento, ter carro próprio, ser uma mulher independente, porque eu quero ser
independente, trabalhando em uma das melhores empresas, porque eu quero ganhar
dinheiro, muito dinheiro, ter casas em praias, ter que viajar pra hotéis, quero muito
isso daqui a 5 anos.

A jovem, assim como os demais, acredita que seus sonhos serão realizados em outro

lugar, longe do Perímetro. Ela afirma categoricamente: “Bom, eu quero morar em uma cidade

grande. Quero morar tipo perto de praias, morar em conforto, quero uma casa que tenha muito
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conforto pra minha família, pro meu marido, meu filho, aí eu quero morar em uma cidade

desenvolvida, pra que eu possa me sentir melhor”. Na fala da jovem a casa aparece como um

sonho de conforto, de fixação no mundo, o lugar a ser habitado, a acolhê-la no tempo futuro.

Vida nos disse que entre seus planos está estudar e conseguir os bens de consumo que

almeja: “Daqui a 5 anos eu me vejo estudando, né, como sempre. Ter uma casa boa, um carro

próprio”. Ela afirma que pretende “ir em festas, porque daqui a 5 anos eu vou estar de maior,

então pode, e é isso”.

Sobre o lugar onde pretende morar ela ressaltou que as gravuras disponíveis não foram

ideais para demarcar seus desejos. “Eu também não encontrei muitas opções nas revistas, mas

eu  quero  morar  em  mais  ou  menos  isso,  onde  eu  colei,  e  onde  eu  encontrei  conforto,

segurança. E bonito também, em um lugar onde eu me sinta bem”. A casa, para os jovens

pesquisados, é um símbolo de potência, uma conquista do seu espaço no mundo, conforme

dito anteriormente.

D destaca que pretende cursar uma faculdade e que almeja o casamento. Ela diz: “eu

me vejo fazendo uma faculdade. Eu também botei a imagem de dois casais, porque eu quero

me casar”. Todos riem quando eu pergunto: “Daqui a 5 anos já vai querer se casar?”. E ela

responde  que  sim,  “mas  com um homem rico,  claro.  Ter  meu  próprio  carro  e  ser  bem-

sucedida”. Para Duda, a dimensão profissional é importante, mas ela também destaca outras

dimensões em seu projeto de vida, que é a sua dimensão afetiva. Duda é seguidora de uma

igreja evangélica, o que pode explicar a dimensão que o matrimônio tem para uma “mulher da

igreja”.  Além disso,  ela  sonha com um homem rico  que  possa concretizar  todos os  seus

desejos de consumo, a  exemplo da casa dos seus sonhos.  Desse modo,  o futuro lugar  de

morada está simbolizado no desejo de possuir a casa própria, que é um dos seus sonhos de

consumo:  “Eu quero ter uma casa muito linda, e assim, eu quero ter isso através do meu

esforço, quero ser independente e quero ter um lugar que todos se admirem de mim”. O sonho

de possuir um espaço seu surge em um discurso, aparentemente contraditório, pois, ao mesmo

tempo que ela sonha em casar com um homem rico, ela não pensa em ser dependente deste,

ela quer ser admirada e respeitada por seus pares, quer possuir bens de consumo através de

seu esforço. 

Vejamos a  seguir  uma fotografia  que apresenta o mosaico construído pelos  jovens

durante a oficina. No mosaico construído não há espaço para dúvidas ou fracasso. As imagens

assinalam suas aspirações naquele momento, que refletem uma projeção otimista em relação

ao futuro. Estão presentes nessa construção, algumas gravuras recorrentes: a profissão, a casa

bonita e o carro, símbolos coletivos que classificam alguém como vitorioso e próspero.
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Imagem 39 – O mosaico de sonhos

                 Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Os jovens esperam pelo reconhecimento e, através dos estudos, lutam para terem o seu

lugar no mundo, viabilizado através de sua inserção no sistema produtivo. É o desejo que

mobiliza  a  construção dos  seus  projetos  de  vida.  Desse modo,  desejo e  propósito  são os

requisitos que, concomitantemente à subjetividade de cada um, sua biografia, sua identidade e

o “campo de possibilidades”,  servirão de base para a materialização dos projetos  de vida

desses jovens.

Além disso, conforme salientou Machado (2001), todo projeto, entendido enquanto

característica peculiar do ser humano, também pressupõe ilusões e devaneios, que são, para

ele, “instâncias anteriores ao projetar propriamente dito” (p. 9). A ilusão, nesse caso, seria, ao

mesmo tempo, a esperança de um resultado positivo ou um espírito otimista mobilizador de

ações. Sobre isso, o autor destaca:

De modo geral,  algumas das decisões mais importantes, no curso de nossa vida,
dependem diretamente de nosso “estoque” de ilusões. Sem ilusões, particularmente
sem ilusões pelo outro,  é provável que alguém não chegue a casar-se.  […] Sem
ilusões,  é provável que não se tome a decisão de ter um filho. Os problemas do
mundo,  a  fome,  a  guerra,  o  desemprego,  são  elementos  demasiadamente
atemorizadores  para  os  desiludidos,  que  concluem melancolicamente:  não vale  a
pena (2001, p. 11).

Considerando esses termos, nossos entrevistados se concentraram em descrever seus

sonhos ou suas “ilusões”, que para o autor seria uma fase anterior ao projeto, que por sua vez

exigiria  ações  mais  planejadas.  Talvez  por  isso,  em suas  narrações,  senti  a  ausência  de

maiores informações sobre os meios para o seu alcance. Era como se, para eles, o futuro fosse
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previsível  e obedecesse a uma linearidade,  marcada por causalidades e ações encadeadas:

dedicação aos estudos, que garantiria uma carreira profissional promissora, que por sua vez,

viabilizaria  seus  desejos  de  consumo.  Suas  formulações  podem  demonstrar  uma  certa

incompreensão ou imaturidade em relação à realidade do mundo do trabalho, que vive “à

mercê” das crises do capital. 

Por outro lado, há que se considerar, do ponto de vista da análise das narrativas, que a

fala nem sempre expressa nossos verdadeiros sentimentos. A fala diz, muitas vezes, o que

achamos que é interessante para o outro saber ou pensar sobre nós. A fala diz o que queremos

dizer, uma parte do que achamos que deve ser registrado. O homem seria um representante

dele  mesmo na  cena  cotidiana  da  vida,  sendo que a  linguagem poderia  ser  um dos  seus

instrumentos de “fachada” (GOFFMAN, 1975).

Os jovens quando se reúnem podem se sentir no palco da vida, destinados a cumprir

um papel diante de seus pares. Para Goffman, “[…] quando uma pessoa chega à presença de

outras,  existe,  em geral,  alguma razão que  a  leva  a  atuar  de forma a  transmitir  a  elas  a

impressão que lhe interessa transmitir” (1975, p. 13-14). Percebi entre os jovens que estavam

cursando  o  Ensino  Médio  uma  preocupação  em  transmitir  a  ideia  de  que  estavam  se

preparando para o futuro e que este seria promissor porque eles se dedicavam aos estudos. O

fato de eles estudarem em uma escola profissionalizante e cujo canal de inserção seria uma

seleção  dos  considerados  melhores159 funcionava,  para  eles,  como  um fator  de  distinção

perante  os  demais  membros  da  comunidade  discente  e  não  discente.  Aqui  caberia  uma

reflexão  a  partir  do  conceito  de  “habitus”,  que  significaria  a  vinculação  das  práticas  ou

legados disseminados por um dado grupo (nesse caso a escola representada por seu corpo

docente e diretor), representando, portanto, não só a introdução de valores como a propagação

destes. Nessa esteira, para Bourdieu, “uma das funções da noção de habitus é a de dar conta

da unidade de estilo que vincula as práticas e os bens de um agente singular ou de uma classe

de agentes” (2005, p. 21).

Embora não tenha sido, de início, minha pretensão analisar estes jovens em específico,

é oportuno salientar que esse foi um grupo que se apresentou em campo e que “representou”

(GOFFMAN, 1975) esse papel, de certa forma, de legitimar a escola profissionalizante como

referência de ensino e também o seu discurso de que, através da dedicação aos estudos, eles

lograriam um lugar de destaque na sociedade (ter bom desempenho no ENEM e acessar um

curso superior). Nesse sentido, os projetos desses jovens refletem, de certa forma, também os

159Para acessarem a escola Flávio Grangeiro, os estudantes devem se inscrever e apresentar os seus boletins
escolares. Serão selecionados os que demonstrarem melhor perfil escolar medido pela notas obtidas.
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desejos que a escola delineia para os mesmos ou mesmo os de seus pais, que desejam a eles

um futuro promissor, desvinculado do trabalho na roça. 

De  todo  modo,  não  é  possível  desconsiderar  que  as  expectativas  dos  jovens  em

ascender socialmente via escolarização estão inscritas em uma lógica do presente, construída

especialmente  durante  o  Governo  Lula,  quando  testemunhamos  a

expansão/democratização/interiorização do Ensino Médio e do Ensino Superior no Brasil, o

que não acontecia  em relação às  gerações passadas,  quando estudar  era  considerado “um

luxo”,  um  privilégio  de  poucos.  Considerar  essa  possibilidade  de  ascensão  social  ou

mobilidade em termos de renda, não deixa de ser uma esperança, um alento para quem mora

no interior e que sonha com um futuro longe da agricultura. 

Contudo,  o  futuro  projetado  pela  escola,  considerando  o  universo  dos  jovens

pesquisados, pode não levar em consideração as condições objetivas de cada um. É oportuno

destacar aqui as reflexões dos educadores Leão, Dayrell e Reis. Eles ressaltam que,

Para grande parte  dos professores,  mas também dos pesquisadores,  o jovem que
frequenta o ensino médio é compreendido apenas na sua dimensão de aluno. Dessa
forma, o ser aluno aparece como um dado natural e não como uma construção social
e  histórica.  Independentemente  do  sexo,  da  idade,  da  origem  social  ou  das
experiências  sociais  vividas,  é  a  sua  condição  de  aluno,  quase  sempre  na  sua
dimensão  cognitiva,  que  irá  informar  a  compreensão  que  o  professor  ou  o
pesquisador constrói desses atores (2011, p. 1068).

O fato de enxergarem, sobretudo a condição de aluno, trata-se, de certa forma, de

padronizar os seus projetos de vida, traduzidos ou materializados na “obrigação” de passar no

ENEM e/ou cursar uma faculdade. Assim, para os autores se faz necessário compreender as

dimensões subjetivas e concretas que constituem o ser aluno. Ou seja, “levar em conta o

jovem  existente  no  aluno  implica  reconhecer  que  a  vivência  da  juventude,  desde  a

adolescência, tende a ser caracterizada por experimentações em todas as dimensões da vida

subjetiva e  social”  (idem,  p.  1068).  O jovem que estuda na escola profissionalizante,  por

exemplo, não faz parte de uma estrutura homogênea. Eles são múltiplos e plurais e dentro

dessa complexidade estão os jovens do Perímetro, netos de agricultores.

Além disso,  para elaborar  seus projetos,  o  jovem estudante precisa de tempo para

pensar  “sobre  seus  desejos,  suas  habilidades,  mas  também informações  sobre  o  contexto

social onde se insere, a realidade da universidade e do mundo do trabalho, entre outros, de

maneira que possa ter  elementos para construir  um rumo para sua vida” (idem,  p.  1069).

Através dos diálogos com esses jovens foi possível perceber que eles não refletem ou não

expressam  uma  preocupação  com  a  conjuntura  social  e  econômica,  que  inclusive  pode
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inviabilizar seus sonhos. É como se eles só esperassem “as vantagens” que o ensino pode

ofertar e como se a ascensão social só dependesse deste e de seus esforços. Ao final da oficina

registramos uma imagem para celebrar e eternizar aquele momento. Lembro de jovens cheios

de vida e de expectativas com relação ao tempo que virá, seu futuro. Não me furtei a imaginar

como, de fato, eles estarão daqui a quatro ou cinco anos ou mesmo torcer que a aridez da vida

cotidiana não os prive de sonhar e fazer planos de médio e longo prazos. 

Tive a oportunidade de reencontrá-los em 12 de outubro do ano de 2017, um ano e

cinco meses após a realização da oficina. Pedi a Mia que reunisse a turma para que fizéssemos

um vídeo sobre o Perímetro, segundo já informei. Todos se fizeram presente, exceto Duda,

que não estava em casa. Percorremos com eles alguns espaços representativos do lugar onde

eles moram e aproveitamos para conversar sobre a vida deles. A Mia estava cursando o último

ano do ensino médio e estava estagiando na Associação dos Irrigantes. Ela relatou sobre suas

expectativas em relação ao ENEM, que aconteceria em breve. Seu ideal de futuro permanecia

o mesmo: queria ir para Fortaleza estudar e crescer na vida.

Quanto  à  Vida,  estava  cursando  o  primeiro  ano  do  Ensino  Médio  na  escola

profissionalizante e também estava empolgada com os estudos e seus projetos de cursar uma

faculdade. Gui me disse que não passou no ENEM para uma universidade pública, mas que

não desistiria. No momento estava trabalhando como “jovem aprendiz” na Ypióca: “eu tô na

Ypioca.  É um contrato de um ano e pode renovar,  depende do meu desempenho.  Eu me

inscrevi no ENEM para fazer uma faculdade no ano que vem. Se renovar com a Ypioca eu

quero conciliar o tempo entre estudar e trabalhar”. Eu perguntei se ele iria para Fortaleza e ele

respondeu que “depende”, mas provavelmente seria Fortaleza por conta da distância, ou seja,

daria  para conciliar  com o trabalho,  segundo ele.  Perguntei sobre o curso que faria e ele

respondeu que seria  administração, provavelmente influenciado por sua condição atual de

estagiar em uma grande agroindústria: “a Ypióca é uma empresa conhecida mundialmente”.

Ele falou que seu estágio é importante pela experiência que proporciona. E relatou que espera

passar em uma universidade pública, mas se não for possível, fará uma faculdade particular.

O mais empolgado de todos continuou sendo Max. Ele relatou que estava no terceiro

ano e que estava conciliando os estudos com o estágio. Disse que estava inscrito em três

vestibulares e que provavelmente teria que sair do município para estudar o curso que almeja,

pois em Paraipaba, segundo o mesmo, existe uma faculdade (que ele chama de Universidade

do Vale do Acaraú, UVA, mas que provavelmente trata-se de cursos de extensão oferecidos

por Institutos) que não oferece os cursos que eles desejam. Apesar do cansaço, ele diz que

vale a pena o esforço: 
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Eu tô inscrito em três vestibulares. Um é em Sobral e os outros em Fortaleza. O
ENEM a gente tem que se deslocar porque será em Paraipaba. Mas como a gente
pensa no nosso futuro, pra mim é uma satisfação muito grande. Porque lá na frente
eu penso muito em ajudar meus pais, ter uma boa condição financeira e viver uma
vida totalmente tranquila no futuro. Por isso é que a gente se esforça tanto. A gente
passa o dia todo na escola porque a gente sabe que vai ter um retorno lá na frente.

Conforme já analisei, há na narrativa dos jovens uma valorização dos estudos como

uma  espécie  de  “trampolim”,  uma  “ponte”  para  se  alcançar  o  sucesso  profissional.  Me

interessei em saber se esse pensamento era comum aos demais jovens do Perímetro e eles

disseram que não. Max destacou em sua fala e expressão corporal, o desgosto com a escolha

de alguns de seus colegas:

Não. Tem muitos perto da gente que escolheram outra vida. Eu nem queria falar
nisso,  mas  é  droga,  roubo.  Aqui  a  gente  presenciou  pessoas  de  perto  da  gente
participando de crime. Isso é muito doloroso. São pessoas que estudaram com a
gente e  a  gente ouve o pessoal  falar  que eles  participaram de coisas  totalmente
erradas. São pessoas da nossa idade e até mais novos.

O jovem acredita que isto ocorre pela falta de motivação e “muitas vezes é a mente

fraca, que se deixa levar por influência”. Determinadas pessoas, segundo ele, têm o poder de

“persuadir” esses jovens a entrarem no “mundo do crime”. Vida entra no debate e diz que

também “é a facilidade que eles veem em ganhar dinheiro, de querer crescer na vida a partir

de  coisas  erradas”.  Surpreendeu-me a  maneira  como esses  meninos  sentem e  analisam a

situação de outros meninos que entram na criminalidade, embora saibamos que se trata de um

assunto muito complexo e que não tenho a pretensão de analisar nesta pesquisa160, mas que

também foi um tema que pulsou em muitas conversas, seja com jovens, adultos ou velhos.

Lembro aqui o que disse o comprador de coco, Branco: “quando tem coco até os roubos

diminuem,  porque  as  pessoas  estão  ocupadas,  estão  trabalhando,  tem  fartura”.  A

criminalidade, nesse sentido, também pode se relacionar com a falta de perspectivas. 

Através desse “passeio” pelo Perímetro também pude sentir a diferença das narrações

em torno dos setores D2 e D1. O primeiro mais “urbanizado” e o segundo ainda “muito

rural”.  Nas  imagens  abaixo  é  possível  ver  o  que  eles  identificam como relevante  nesses

espaços: No primeiro temos a “estrada”, o comércio e o turismo e no segundo temos o campo

de futebol como espaço de lazer dos jovens, cercado por plantações de coqueiro. O verde é a

marca preponderante desse lugar, que se identifica como um símbolo coletivo sobre o mundo

160 Nenhum dos jovens entrevistados, em tese, tinha envolvimento com a criminalidade ou o mundo das drogas,
embora  esse  não  tenha  sido um critério  estabelecido para  a  delimitação  dos sujeitos  da pesquisa.  Isso  não
significa dizer que no Perímetro não tenha jovens com esse perfil, o que ficou comprovado na narrativa de vários
interlocutores. Minha postura foi deixar o campo falar, sem a preocupação de dar conta de toda a realidade
complexa que envolve a dinâmica das famílias residentes no Perímetro. 
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rural.

Imagens 41 e 42– Os setores D2 e D1

 

                                        

 
   

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Nas imagens acima temos corpos jovens que posam para a fotografia e que, ao mesmo

tempo,  se  juntam à  paisagem imóvel  de  um tempo  presente.  Risonhos  e  acostumados  a

registrar seus momentos em self e redes sociais, eles apresentam o Perímetro, o seu espaço de

morada, paisagens que são rotineiras e familiares para os mesmos, são espaços de trânsito e

lazer ao mesmo tempo. A fotografia para mim, além de testemunhar um momento ímpar da

pesquisa, traz a memória do vivido que subsidia a escrita da tese.

Em se tratando dos projetos de vida dos jovens sujeitos deste estudo, é importante

considerar que não se trata de processos lineares ou únicos. Conforme destacou os estudos de

Alves e Dayrell, “realizamos projetos diversos simultaneamente e o fazemos em movimentos

de ida e volta, de avaliação e reavaliação das nossas ações, orientando-nos por metas que

foram atingidas (ou não) e por perguntas que foram respondidas (ou não)” (2015, p. 378). É
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assim  que  esses  jovens  vão  tecendo  suas  trajetórias.  Gui,  por  exemplo,  queria  fazer

engenharia civil, mas surgiu a oportunidade de fazer um estágio extracurricular numa grande

agroindústria  e  ele  resolveu  “pegar  a  oportunidade”.  Ele  “deu  um tempo”  no  projeto  da

faculdade e conciliou o desejo de estudar com a oportunidade de trabalho e, inclusive, trocou

a  opção  de  curso  para  administração,  mais  compatível  com o  momento  presente  e  seus

“campos de possibilidades”.

Os  projetos,  portanto,  possuem  uma  dinâmica  própria,  que  pode  mudar  ou  se

transformar à medida que os jovens vão amadurecendo e, por conseguinte, vão assumindo

novos compromissos e novas aspirações/desejos. Ou nas palavras de Leão, Dayrell e Reis

(2011, p. 1079), “os projetos de vida tendem a ser elaborados na medida da experimentação

de si no contexto de um determinado campo de possibilidades, sem metas rígidas, em um

processo de exploração marcado pela provisoriedade”. É dentro desse campo de incertezas e

descontinuidades que os projetos destes jovens são elaborados, num incessante movimento de

ida e retorno, embalados pelas contingências do tempo presente.

É válido acrescentar que, embora os jovens pesquisados morem em um espaço rural,

eles não se identificam com profissões ou não almejam um futuro vinculado ao mundo rural.

Eles sonham com a cidade grande. Embora seus pais e avós tenham uma tradição vinculada à

agricultura,  eles  tomam essa  experiência  como parâmetro  de  negação  para  buscarem um

futuro  profissional  diferente.  Ao  contrário  dos  pais,  que  têm  uma  profissão  considerada

socialmente inferior e cultivam uma vida “simples”, eles almejam uma ascensão social para

“dar uma vida melhor” aos pais, mesmo que sua fonte de renda atual (que pagou o celular e

que garante alguns poucos “luxos”) provenha da agricultura. A mãe de Mia, por exemplo, é

agricultora, faz parte da Associação das Mulheres Agricultoras, mas ela não deu a mesma

educação de seus pais para a sua filha. Ela me disse que quer um “futuro melhor” para a filha

e que fará “de tudo” para ajudá-la nesta empreitada, inclusive mobilizando a família para

reunir as condições necessárias para sustentar a filha na capital, conforme dito anteriormente.

Trata-se de jovens que não “ajudam” no cuidado do lote (ou outro espaço agrícola) e

nem nos cuidados de casa, tarefa geralmente exercida pelas meninas. Eles não têm tempo

disponível para isso, assim como me contou Dona Teresa em relação à sua neta, que “estuda o

dia  todo”  na  escola  profissionalizante.  São  jovens  que  romperam,  ainda  que  seja

provisoriamente,  com  a  tradição  da  agricultura  familiar,  são  jovens  que  não  têm

responsabilidades  com a  provisão  da  família  e  que  assumem,  exclusivamente,  apenas  os

estudos como obrigação. São jovens que rompem com a doxa de que filho de agricultor não se

interessa pelos estudos (STROPASOLAS, 2006). 
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Os  projetos  desses  jovens,  portanto,  representam  o  desejo  de  transformação  e

ruptura, ou seja, embora eles gostem de suas casas, de sua comunidade, dos amigos e dos

laços de solidariedade construídos, eles não querem reproduzir os modos de vida de seus pais

e entendem que suas pretensões só poderão ser efetivadas nos grandes centros urbanos. A

permanência no campo, já sinalizada neste e em outros estudos, a exemplo das pesquisas de

Carneiro (2007) e de Stroposolas (2006), exige uma reflexão sobre os significados do mundo

rural. O mundo rural não pode ser reduzido a um espaço de produção agropecuária. Os jovens

pesquisados, muitas vezes, buscam outros espaços, por falta de condições de realizar os seus

projetos  no seu lugar  de origem: ampliar  os  estudos e  se inserir  no mercado de trabalho

formal, por exemplo. Essa busca, muitas vezes, é inviabilizada pelas condições objetivas de

cada um, conforme já disse, obrigando-os a tecer outras trajetórias, assunto que tratarei no

próximo capítulo. 
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7. TRAJETÓRIAS E NARRATIVAS BIOGRÁFICAS DE JOVENS DO PERÍMETRO
CURU-PARAIPABA

Os trajetos de vida são sincronizados com os projetos
que dela se fazem, mas, frequentemente, a formulação
dos  projetos  impede  a  culminação  dos  trajetos,  os
impasses  do  presente  tornam  o  futuro  ausente,  os
escolhos dificultando as escolhas (PAIS, 2015, p. 310).

Na elaboração desta tese procurei trilhar por narrativas e percursos, envolvendo os

velhos colonos, os jovens de ontem (seus filhos) e os jovens de hoje (seus netos), almejando

possibilitar ao leitor um caminhar por trajetórias de vida, marcadas por idas e vindas, como

bem salientou Bourdieu (2005, p. 81), enquanto “alocações e […] deslocamentos no espaço

social”.  As  narrativas  aqui  apresentadas,  desse  modo,  são  “testemunhos  da  experiência

vivida” (BERTAUX, 2010, p. 65), as quais foram estimuladas pela pesquisadora diante do

desafio  de  conhecer  suas  trajetórias.  O/a  interlocutor/a,  por  sua  vez,  diante  dessa

intencionalidade,  “[…]  seleciona,  no  universo  semântico  da  totalização  interior  de  suas

experiências,  o que seria susceptível de responder as expectativas do pesquisador” (idem).

Aqui neste capítulo em específico, através das narrativas autobiográficas dos jovens, procurei

apreender como seus projetos de vida foram construídos e efetivados (ou não) ao longo de

suas trajetórias. Sobre essa perspectiva convém observar as palavras de Pais (2001, p. 11):

“Ora, os jovens vivem predominantemente numa espacialidade antropológica que é fractal por

natureza, dando guarida ao mítico, ao sonho, ao desejo, à ilusão, ao inesperado, ao indefinido,

ao enigmático, ao especulativo, à indeterminação”.

Assim, a temática das minhas conversas com os jovens do Perímetro Curu-Paraipaba,

foi  sobre  seus  projetos  de  vida,  entendendo  o  contexto  em  que  estes  se  deslocam  e

sistematizam suas pretensões subjetivas, num cenário de base tradicional que, em tese, seria

um espaço de reprodução da agricultura familiar. Portanto, reconstruir suas trajetórias de vida

foi essencial para a elucidação do objetivo central desta tese.

A escolha dos sujeitos que fizeram parte deste capítulo se deu no decorrer da pesquisa

de campo,  mais  precisamente  entre  os  anos de 2016 e 2017.  A ideia  seria  reconstruir  as

trajetórias  de pessoas que pudessem representar  a diversidade  de jovens que encontrei  ao

longo deste estudo. Não são jovens diferentes dos que já passaram pelo texto da tese. Ao

contrário, eles estão presentes em vários momentos descritos e analisados nesse processo de

escrita.  Aqui,  penso,  suas  trajetórias  estão  mais  detalhadas,  permitindo  ao  leitor  uma

compreensão  apurada  sobre  os  sujeitos  aqui  estudados.  Assim,  apresento  neste  tópico  as
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trajetórias  dos  jovens  Joabe  e  Marquim  e  da  jovem  Bruna.  Não  são  histórias  com  um

encadeamento  lógico  e  linear,  marcadas  por  início,  meio  e  fim (BOURDIEU, 2005),  são

trajetos em construção,  irregulares,  instáveis  e inacabados.  Inspirada em Bourdieu,  Freitas

(2006, p. 25) destacou sobre o uso da trajetória em sua pesquisa:

A intenção  é,  pelas  pistas  do percurso  da vida,  perceber  de que forma a vida é
perpassada  por  inúmeras  experiências  que  podem  dizer  da  não  linearidade  das
trajetórias,  dos  desvios  de  percurso,  das  imprevisões  e,  sobretudo,  das  inúmeras
formas buscadas pelos sujeitos para inserirem-se socialmente, aproveitando o que se
pode retirar das diversas experiências e oportunidades que vão se entrecruzando ao
longo da vivência em sociedade.

Os jovens aqui pesquisados apresentaram durante nossas conversas, fatos marcantes

que delinearam os movimentos de suas vidas, seja pelo casamento, a chegada dos filhos, a

inserção no mercado de trabalho ou o ingresso em uma universidade. São jovens que moram

no  Perímetro  e  que  estão  trilhando  seus  passos  em  uma  dada  conjuntura,  embora  não

apresentem trajetórias homogêneas  e sequenciadas.  São jovens movidos por sonhos e que

buscam a  realização  de  seus  projetos,  os  quais,  como  já  mencionei,  estão  em devir,  em

movimentos incessantes, porque não se trata de realidades fixas.

A minha intenção, gostaria de reafirmar,  é dar voz aos narradores e narradoras, na

perspectiva de tentar capturar o processo de construção dessas subjetividades juvenis. Destaco

em  suas  narrativas  biográficas  a  experiência  vivida,  buscando  as  singularidades  das

experiências juvenis e os significados que eles atribuem ao tempo vivido, pois ao narrarem

tais experiências, rememoram eventos do passado e, ao mesmo tempo, refletem sobre eles.

Nesse  exercício  narrativo,  o  material  que  daí  resulta  não  equivale  simplesmente  a  uma

autobiografia  em  seu  sentido  estrito,  haja  vista  que  narrar  o  vivido  remete,  também,  às

estruturas que se situam num dado tempo histórico. Como lembrou Luciane De Conti (2012,

p. 148), “as narrativas de vida se constituem antes de tudo em um meio para compreender a

vida e a nós mesmos porque permitem estabelecer um elo entre o passado, o presente e o

futuro [...]”,  potencializando “a elaboração das memórias  de si,  apoiadas  naquilo que nos

contaram e falaram sobre nós mesmos,  sobre os outros,  sobre nossa história  pessoal  e/ou

coletiva” (idem). Desse modo, apresento a seguir os/as interlocutores/as e suas narrações.

7.1 Joabe: “desde pequeno eu tava metido no movimento sindical com meu pai”

Joabe  é  um  menino  que  se  fez  presente  na  construção  da  minha  tese.  Sua

disponibilidade em participar da pesquisa, em dizer sobre si foi algo marcante durante os anos

em que estive em campo.  Ele,  inclusive,  foi  fundamental  durante  a  aproximação  com os
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jovens. Sua inserção no Sindicato e, principalmente, na Igreja evangélica do Setor D2, foi

importante  na  seleção  dos  jovens  entrevistados  ao  longo  da  pesquisa.  Tivemos  muitas

conversas em campo, as quais ofereceram o suporte necessário para a captação da temática

estudada. 

Ele é coordenador da Juventude do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paraipaba.

Uma de nossas conversas ocorreu no dia 28 de julho de 2016, às 16 horas, na casa de Nirinha,

saboreando  café  com  tapioca  e  queijo  coalho.  No  dia  dessa  entrevista  ele  estava  com

dezenove anos (disse-me que completaria 20 anos em primeiro de agosto daquele ano: “Estou

ficando  velho!  Meu  Deus!”  Disse-me  na  ocasião).  Trata-se  de  um rapaz  tímido,  embora

ressalte que agora está mais sociável, especialmente depois que assumiu o citado cargo. Ele

mora com os pais e os irmãos, mas está fazendo uma casa no quintal da família. Tinha planos

de se casar, porém sofreu uma desilusão amorosa e encerrou o relacionamento. À época da

entrevista, o pai tinha 70 anos e a mãe 48 anos. Seu irmão mais velho tinha 23 anos e “faz

bico em tudo que aparece”. Ele é casado e tem um filho, mora também no quintal do pai, onde

construiu sua morada. Tem dois irmãos mais novos, os quais são solteiros. Assim ele descreve

sua família:

É assim: tem a casa da mãe e ele fez uma casinha lá no paiol […]. Ele é casado com
a Raquel, que tem 18 anos. Tem um de nove meses e tá grávida de quatro meses. Ela
faz estágio no escritório de contabilidade na Paraipaba. O pai  [dele] tem 10 filhos,
sendo 6 da outra mulher e 4 da mãe. Um dos filhos dele tem uma pequena empresa,
“Irmão da Paraipaba”, que vende água de coco lá em Sobral. É o Isaías. A outra
mulher dele […] mora no Caneco [localidade situada no município de Paracuru]. O
pai deu umas coisas pra ela lá. Ela mora com um irmão meu e uma irmã minha.
Aqui em casa tem eu, a Janaina, que é do ano 2000. Aí tem o Lucas, que tem 18
anos. O Luquinha ajuda o pai no lote, capina. Todo dia ele vai pro lote com o pai
[…]. Eu ajudo mais de final de semana […]. O pai todo o dia vai pro lote, todo o
dia.
Eu: E o Luquinha estuda?
Joabe: Ele estuda de manhã e ajuda o pai à tarde. Agora nas férias ele ajuda direto o
pai. A gente tem coco, banana, acerola, mamão. A gente vende tudo na feira.
Eu: Toda semana ele vai pra feira?
Joabe: Vai. Ele anda faz feira toda semana. Ele leva coco, mamão, abacate. Tudo
dele. O Lucas vai dirigindo a combi. Antes a gente ia de carroça, mas agora tem a
combi. O pai tem uma combi. Ele carrega coco dentro, carrega tudo. No domingo
ele faz frete pra feira. Vai o pai, o Toquinha e o Ismar. Faz tempo que os três andam
junto. Eu não vou mais não, depois que comecei a trabalhar no sindicato.

A fala do interlocutor  sintetiza um dos modelos típicos de família  do Perímetro:  à

medida que os filhos vão casando, eles vão construindo suas casas na área do quintal do pai.

O patriarca mantém o modelo educativo dos tempos da cana, quando os filhos acompanhavam

o pai  nos  tratos  culturais  no  lote.  Zé  Barroso  é  conhecido  na  localidade  por  sua  forma
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tradicional de conduzir a educação dos filhos, conservando um modo camponês de existir,

pautado, sobretudo, no “caráter familiar do trabalho”, que “seria o elemento central de uma

lógica econômica própria do modo de produção camponês” (WOORTMANN, 1990, p. 24);

ou seja, o espaço camponês, seguindo a lógica do autor, trata-se de um espaço moral.

O trabalho dos jovens e o da mulher, por sua vez, em muitos casos, ainda são tomados

como ajuda, um papel secundário em relação à centralidade do pai. Em outros termos: “uma

posição subordinada [...] mesmo quando elas trabalham tanto quanto os homens ou executam

as mesmas atividades que eles” (BRUMER, 2004, p. 210). Essa tendência de desvalorização e

invisibilidade do trabalho das mulheres agricultoras também foi discutida por Heredia (1979),

sinalizando  para  uma  divisão  de  papéis  pré-determinados  para  homens  e  mulheres,

demarcando  relações  baseadas  no  poder  da autoridade  paterna.  Essas  relações  de  gênero,

embora atenuadas,  ainda podem ser percebidas no âmbito do Perímetro.  As mulheres que

fazem parte da Associação das Mulheres Agricultoras Familiares de Paraipaba alcançaram

certa autonomia em relação aos maridos, porque efetivamente também exercem a função de

provedoras  (MENDES;  MARINHO;  PAULINO,  2016),  mas  isto  não  significa  que  elas

deixaram de se submeter totalmente à autoridade do esposo.

Lembro aqui quando fomos (Cauby e eu) jantar com um casal de amigos do Perímetro,

os quais são agricultores e a mulher faz parte da citada associação. Foi a mulher que custeou o

passeio, mas o dinheiro “tinha que ficar na mão” do marido, porque ele não se sentiria bem

em transparecer que “era sustentado pela mulher”. Assim, para Scott (1991, p. 14), “o gênero

é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre

os sexos, o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de poder”. Portanto, são

sociabilidades marcadas por relações de poder (FOUCAULT, 1979), imbricadas em múltiplas

relações  de  dominação  entre  os  gêneros.  Nessas  relações  de  dominação,  o  indivíduo

controlado poderá legitimar essa dominação por sua incapacidade de apreendê-la, uma vez

que  faz  parte  de  uma  estrutura  social  que  determina  as  relações  sociais.  Desse  modo,

acabamos  incorporando,  “sob  a  forma  de  esquemas  inconscientes  de  percepção  e  de

apreciação, as estruturas históricas da ordem masculina” (BOURDIEU, 2003, p. 17). Minha

amiga,  nesse caso,  achou perfeitamente  aceitável  que o marido  tomasse posse (ainda que

simbolicamente) do dinheiro,  fruto de seu trabalho, o que pode revelar resquícios de uma

posição subalterna feminina em relação ao masculino numa perspectiva naturalizada. Dessa

forma, sua atitude não afetaria (ou não causaria polêmica) quanto ao papel de provedor que a

sociedade espera do homem (OSTERNE, 2001; SCOTT, 1991).
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Joabe, logo no início de nossa conversa, lembrou-se do curso de computação que fez

no Centro Gerencial. Na época havia no Perímetro uma Casa Rural Digital e um Cine Mais

Cultura, que foram inaugurados em março de 2010. Os projetos foram custeados através de

parceria com o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, por intermédio da Associação

dos Irrigantes, quando eu ainda trabalhava lá. Joabe elogiou muito a iniciativa e disse que

deveria ter mais projetos voltados para a juventude rural. Em suas palavras:

Eu até fiquei como monitor na época. Eu ia de bicicleta. Mas eu achava bom, porque
eu queria mexer nessas coisas de internet, computador. Isso foi uma das coisas que
tu trouxe e que foi muito bom. Porque eu acho o seguinte: eu sou coordenador de
jovens do sindicato, a gente anda muito em reunião de coletivo de jovens, os jovens
de  cada  município  do  sindicato  rural,  a  gente  se  junta  na  nossa  regional  em
Itapipoca. Aí a gente discute muito isso aí, essa questão. Porque tem cidade aqui no
estado do Ceará que filho de agricultor tem direito a um computador, tem acesso à
internet pra melhorar a sua produção lá no campo. E a Casa Digital entra aí.

Quando o projeto foi implantado, o acesso à internet no Perímetro era restrito. Poucas

casas possuíam computador ou acesso via internet por meio do celular, o que atualmente já é

uma realidade próxima. Nem todas as residências possuem acesso ao mundo digital, mas os

vários pontos com acesso a  wi-fi são espaços  ocupados por jovens, conforme já sinalizado.

Voltando à minha conversa com Joabe, ele destacou sua vivência como filho de agricultor.

Ele é filho de Seu Zé Barroso, fruto do seu segundo matrimônio. Embora ele seja bem jovem,

seu pai o educou da mesma forma que educou os filhos do primeiro casamento, os quais estão

na faixa etária de quarenta anos. Desde muito pequeno, acompanhavam (ele e os irmãos) o pai

no lote, conforme narrou Seu Zé Barroso e está registrado na imagem 11. Ele explicou que

precisava trabalhar para ajudar na renda familiar e isso chamou a atenção do Conselho Tutelar

por se configurar, do ponto de vista institucional, como trabalho infantil:

Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu era criança eu vivia vendendo acerola. Eu
vendia até pra Nirinha. [Nirinha confirma]. É assim, quando eu era mais pequeno eu
vendia  acerola,  eu  vendia  macaxeira,  eu  vendia  coco,  eu  ajudava  o  pai  no  lote
também. Eu ia até aquela mulher do queijo, meu irmão também ia. Aí o Conselho
Tutelar bateu lá em casa, porque o Estatuto do Adolescente diz que a gente não pode
trabalhar. Sei que... sei que … Mas é aquela questão: ou trabalha ou morre de fome.
Porque a gente ajudava o pai no lote e a gente se mantinha com as coisas que a gente
plantava  no  lote.  Era  feijão,  macaxeira,  acerola,  coco.  Porque  o  pai  não  era
aposentado,  a  mãe  não  era  aposentada.  Não tinha  renda  de  nada,  entendeu?  Eu
cansei de vender acerola pra poder comprar o pão. A Nirinha aí sabe.

Para  Joabe,  a  intervenção  do  Estado  pode  contribuir  de  alguma  forma  para  o

distanciamento  dos  filhos  em  relação  às  atividades  agrícolas  no  lote,  assunto  bastante

recorrente nas falas dos colonos e seus filhos. Ele faz uma crítica sobre isso:
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Porque ele [o Estado] chega e diz: “jovem você não pode trabalhar na agricultura,
porque você é de menor”. Mas o que o Governo faz para que os jovens permaneçam
no campo? Não tem cursos acessíveis ou programas. Pelo menos é isso que eu vejo
aqui na minha comunidade aqui. Não tem incentivo. Já que é lei que os jovens não
podem trabalhar,  o  que  eles  estão  fazendo  para  que  os  jovens  permaneçam  no
campo? Não estão fazendo nada! E fora que eu não me arrependo não de ter ajudado
meu pai no lote.

Para  o narrador,  foi  importante  trabalhar,  porque ele  aprendeu o  valor  da  terra,  o

significado da agricultura para a permanência do homem em seu espaço de origem. Contudo,

segundo ele, não há incentivos e investimentos para que os jovens desenvolvam atividades

agrícolas. No sentir do jovem, proíbe-se que a criança ou o adolescente acompanhem os pais

no lote ou na venda de seus produtos, mas não se apresenta uma alternativa viável para que

essas famílias possam sobreviver dignamente. Ele continua:

Foi,  foi  importante  porque  eu  aprendi  a  trabalhar,  né,  Nirinha?  O  movimento
sindical é muito preocupado com a sucessão rural, mas não tem o incentivo. Não
tem um curso que o jovem possa fazer. Assim, já pensou se tivesse a terra, uma
ajuda  de  custo,  uma  pessoa  que  acompanhasse?  É  um  sonho.  No  caso,  se  a
Secretaria de Agricultura desse o incentivo. Assim, tivesse a terra, o incentivo para
fazer a irrigação, entendeu? Olha, um dia veio um amigo meu dá uma palestra, ele é
técnico agrícola, ele se formou naquela escola do Umirim. Aí ele deu uma palestra e
eu fiquei abismado. Porque ele falou coisas que era pra eu saber e eu não sei, porque
aqui não tem incentivo. Ele explicou a diferença dos venenos. O agricultor pobre,
que não tem condições de pagar um técnico, ele vai na loja e compra um veneno
qualquer pra plantação dele e pode acabar com tudo. O exemplo que ele deu foi da
abelha. O maracujá só dá se a abelha estiver lá polinizando. Aí o agricultor compra
um veneno que vai matar a abelha… Então, tem insetos que vem pra nos ajudar, não
é só pra acabar com a plantação não, né? Eu fiquei de boca aberta.  Esse tipo de
palestra era pra ter aqui, pelo menos todo mês, né? Pros filhos de agricultor. Agora
com essa seca aí eu acho difícil…

As vivências do jovem no sindicalismo rural lhe possibilitaram fazer uma reflexão

crítica  sobre  a  realidade  dos  agricultores  do  município  em  comparação  com  outras

localidades.  Não basta  dizer  que o jovem não quer  trabalhar  na agricultura.  É necessário

analisar  quais  as  condições  objetivas  postas  para  que  esse  jovem dê  continuidade  a  essa

atividade.  O jovem faz referência  em seu discurso sobre formas sustentáveis  de produção

agrícola, ou seja, que preservem o meio ambiente e produzam alimentos saudáveis. Ter acesso

à assistência técnica é uma das demandas antigas dos agricultores e, no caso explicitado por

Joabe, trata-se de uma necessidade para orientá-los sobre o manejo correto de agrotóxicos e

sobre a possibilidade de eliminá-los do seu modo de produzir. Além da assistência técnica, é

necessário ter acesso à terra e ao crédito rural, pautas presentes nas lutas dos agricultores. O

jovem Joabe vem construindo suas percepções sobre a agricultura ao longo de sua existência.

A função socializadora e moral do trabalho, tão marcante no discurso de nossos narradores, é
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sintetizada na fala de Joabe. Eu perguntei a ele com quantos anos começou a atuar com o pai

no lote:

Rapaz [risos], eu comecei com seis, sete anos, porque a gente ia pra feira, debulhar
feijão, essas  coisas.  A mãe disse que colocava  o Zé Filho [que é o mais velho]
dentro da caixa, aqueles jacá que a gente chama. Tudim lá em casa ajudava. A mãe
quase que se lasca! A gente tinha uma área morta lá [que agora tá toda vendida] e a
gente ia apanhar caju. A mãe trazia três carrada de caju pra gente tirar as castanhas
pra vender. Deus me livre! Não sei como ela aguentava aquele peso. Deus me livre!
Minha mãe ajudava em tudo. Hoje ela não pode, porque ela teve câncer de mama.
Ela está inválida. Ela não pode pegar nem dois quilos. Mas ela ainda faz as coisas
em casa. Faz até o que não é pra fazer. Cuida de um neto que pesa 10 quilos e ela
não pode pegar. Tem a minha irmã e a minha cunhada que ajudam, mas uma estuda
e a outra faz um estágio e aí ela fica em casa sozinha.
Eu: Como era a rotina de vocês?
Joabe: O pai acordava a gente 6 horas da madrugada pra poder capinar, trocar a rede
de cano. A água chegava bem cedo naquele tempo. Aí quem estudava de manhã
ajudava à tarde e quem estudava à tarde ajudava de manhã, era assim. Às vezes
antes de ir pra escola eu ia ajudar o pai bem ligeirinho, trocar a rede. Até a Janaína
ajudava, era bem pequenininha, ia ajudar. Ela pegava aquele bornal [saco de pano ou
nylon em que se colocava uma alça de corda ou punho de rede para pôr no ombro e
apanhar o feijão] pra apanhar o feijão. Todo mundo ajudava. Dia de sábado ia todo
mundo na carroça pro lote ajudar.
Eu: E o que o seu pai dizia pra convencer vocês a irem pro lote ajudar?
Joabe: Não, é porque a gente via. A mãe sempre dizia que se o pai não fizesse a
feira, não ia ter o que a gente comer. Porque o pai sempre fez feira. Aí ele compra
uns quilos de feijão, uns quilos de arroz, a galinha, o tempero. Aí dava até quinta. Aí
a gente ficava sexta e sábado esperando o domingo…
Eu: E sua mãe?
Joabe:  A mãe ficava  mais  na  baixa,  nesse  negócio  da castanha quando tinha.  E
quando não tinha ela plantava feijão. A mãe só vivia no lote. Ela até trocava rede,
apanhava acerola. Às vezes ia só ela e o pai, quando a gente fazia confusão pra não
ir ou quando a gente não podia ir, aí quem ia era a mãe. O pai ia cavando o buraco e
ela colocava a semente e ia enterrando com o pé.
Eu: E as tarefas de casa?
Joabe: Era só a mãe, mas a Janaína ajudava. Eu ajudava também. Pode perguntar a
mãe. Eu sabia fazer arroz, macarrão, só o tempero que eu não sabia fazer e nem o
feijão, eu fazia cuscuz. Tudo eu fazia. Quando a mãe viajou pra fazer os exames foi
a Janaina que ficou cuidando da casa e do sobrinho. Ela que fez almoço, lavou
roupa, fazendo a merenda.

A família de Joabe é uma família tradicional de agricultores. Sob a centralidade do

patriarca, os demais se dividiam na feitura dos serviços diários, tanto no lote, quanto em casa.

Embora fossem as mulheres a cuidarem dos serviços de casa, elas (sobretudo a mãe) também

trabalhavam na  realização  dos  tratos  culturais  no  lote.  Joabe  também não  se  furtava  em

contribuir com as tarefas ditas do lar, especialmente cozinhar as refeições. Como salientou

Stropasolas  (2006,  p.  133),  o  trabalho é  “fonte e  condição básica para  a  sobrevivência  e

reprodução  dos  membros  familiares”.  Trata-se  de  um  valor  educativo  e  moral,  “cujas

peculiaridades e contornos procuram ser transmitidos para as futuras gerações, embora com

representações diversas nas gerações atuais”.
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Em função de sua atuação no sindicato, Joabe já não se dedica às atividades do lote,

ficando a cargo do irmão mais novo “ajudar” ao pai que, mesmo aposentado e envelhecido,

continua a sua lida de agricultor.  O pai de Joabe também fazia parte do Sindicato,  o que

representou um incentivo para que ele assumisse o seu cargo. Eu, particularmente, me lembro

das  feiras  da  agricultura  familiar  que  ocorrem em Fortaleza,  no  prédio  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Agrário. Vi em várias ocasiões, Seu Zé Barroso e os filhos vendendo seus

produtos. Domingo, durante a feira, era fácil encontrar o agricultor com sua família. A feira,

como  definiu  Woortmann,  “é  um espaço  de  realização  do  pai  de  família  que  no  roçado

encarna o trabalho familiar e na feira 'governa' a transformação desse trabalho em ganho” para

responder pelas demandas de reprodução familiar, que é “outro atributo do pai” (1990, p. 39).

O interlocutor ressaltou a estreita relação entre ele e o pai: “[...] desde pequeno eu tava

metido no movimento sindical com meu pai. Pra você participar, você tem que ter o perfil, a

idade, eu me encaixava em tudo. Eu sempre acompanhei meu pai. Até no Distrito, quando ele

era fiscal eu ia pra reunião”.  O vínculo com a agricultura foi algo construído durante sua

trajetória de vida. Para meu interlocutor, é a falta de perspectivas de futuro que incentiva parte

dos  jovens  do  Perímetro  a  enveredarem  pelo  caminho  das  drogas,  violência  e/ou  da

prostituição:

Os jovens do Perímetro… O que eu acho que tá acontecendo é assim, Virzângela.
que essa questão das drogas, o aumento da violência é devido a falta de incentivo.
Por exemplo, a gente tem a banda do lote, aqui na Paraipaba não tem incentivo. Tem
o PRONAF Jovem, mas aqui na Paraipaba não funciona, mas parece que vai até
acabar, porque não tem mais o MDA. Aí a questão é essa, é uma falta de incentivo
muito grande. […]  Aí eu acho que a saída que eles acham é roubar, né?! Roubar, se
prostituir.

Através  da  narrativa  do  jovem é  possível  perceber  como  as  mudanças  estruturais

afetam a vida das pessoas. Nesse caso, os jovens do campo e os agricultores familiares como

um todo.  Refiro-me  a extinção  do Ministério  de  Desenvolvimento  Agrário,  o  MDA, que

assumiu  durante  o  Governo Lula,  sobretudo,  o  papel  de  fomentar  o  desenvolvimento  do

campo através do fortalecimento da agricultura familiar. Tratava-se à época de uma estratégia

de governo que reconhecia na agricultura familiar  um potencial capaz de gerar emprego e

renda  no  campo,  aliando  os  aspectos  econômico,  ambiental  e  social  numa  perspectiva

vinculada a um modelo de desenvolvimento rural sustentável, tendo em vista a redução da

desigualdade social. Por meio do Decreto nº 8.780, de 27 de maio de 2016, o Governo Temer

transferiu  as  competências  do MDA, que estavam com o Ministério  de  Desenvolvimento

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8780.htm
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Social161 (MDS), para a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento

Agrário,  sob  responsabilidade  da  Casa  Civil  da  Presidência  da  República.  Essa  decisão

política repercutiu entre os movimentos sociais do campo, cujo teor dos protestos podem ser

resumidos na Nota de Repúdio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável

(CONDRAF):

Trata-se de uma perda real, concreta, que representa retrocesso indiscutível para a
pauta do desenvolvimento  agrário  e  agrícola  do Brasil.  […]  A fusão ministerial
denota, também, uma percepção equivocada sobre a relevância das políticas levadas
a  cabo  pelo  MDA  para  a  população  brasileira.  Tal  procedimento  sugere
desconhecimento de estatísticas básicas, como a que indica que mais de 70% dos
alimentos  consumidos pelas  famílias do país advêm da agricultura  familiar.  […]
Fica  indicado,  não  se  deve  esquecer,  o  descaso  com  a  agenda  da  produção
agroecológica,  que  vai  além  do  debate  do  modo  de  produzir  um  alimento.  A
agroecologia carrega em si a justa relação de homens, mulheres, da juventude e dos
povos  e  comunidades  tradicionais  com o  meio  ambiente  e  propõe  um modo de
produção que adota uma visão sistêmica capaz de enxergar não apenas o aspecto
produtivista, mas as relações sociais que permeiam o ato do cultivo da terra e o de
alimentar-se de forma sustentável. 

Dissolver o MDA simbolizou o desprezo de um Governo ilegítimo com a pauta dos

movimentos sociais do campo, uma indiferença com a reforma agrária. “Representa a negação

da função social da terra, prevista em nossa Constituição” (CONDRAF, 2016, reproduzindo e

fortalecendo o agronegócio, voltado para as monoculturas e o uso desmedido de agrotóxicos

e, consequentemente, a consolidação do grande capital. 

Joabe em sua narrativa também explicou que os jovens são interessados no esporte, o

que abriria uma possibilidade de reuni-los: “Jovem é jovem, gosta de brincar, de jogar de

bola.  Hoje  não  tem  mais  videogame,  o  negócio  é  só  no  telefone,  celular,  whatsapp,

Facebook”. Para reuni-los se faz necessário criar estratégias, envolver atividades valorizadas

pelos mesmos. Joabe tem o sonho de organizar um encontro da juventude rural, dos filhos de

agricultores, mas ainda estava iniciando no Sindicato e precisaria de mais experiência para

empreender um evento dessa envergadura. Ele teve a oportunidade de participar de eventos

desse tipo e percebeu a sua importância para mobilizar os jovens:

Joabe: Nesses eventos eles fazem jogos pra tá mobilizando os filhos de agricultores,
a  gente  fala  do  que  é  o  sindicato,  qual  a  importância  da  agricultura,  qual  a
importância deles permanecerem no campo… Isso eu pretendo fazer aqui, porque o
que acontece... Eu digo o meu exemplo. Antes eu tinha vergonha de chegar no Ageu
Romero [escola] e dizer que eu era filho de agricultor, porque o povo zoa mesmo.
Eu: Tu acha mesmo?

161Através  da  Medida  Provisória  Nº  726,  de  12  de  maio  de  2016  foi extinto  o  MDA,  transferindo  suas
competências para o Ministério do Desenvolvimento Social. Essa ação fazia parte de um pacote de medidas que
tinham como alegativa “enxugar o Estado”, o que escondia a ideologia neoliberal de fortalecer ao agronegócio.
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Joabe:  Eu  acho  não,  eu  vivi  isso.  Eu  vivi,  como  é  que  se  diz?  Bullyng.  Eles
frescavam, né? Diziam que na minha casa… Eles diziam que era brincadeira, mas
você sabe, né? Tem brincadeira pesada. Eles diziam que eu vivia dento dos matos e
que fazia café com as cuecas de não sei quem, coava com as cuecas, porque não
tinha nem o pano. Assim, havia vários tipos de bullyng.
Eu: Assim, então você acha que havia discriminação?
Joabe: É. Porque os jovens que trabalham com isso [na agricultura] é praticamente
porque os pais obrigam, né? Obrigam a trabalhar. No meu caso é porque a gente era
pequeno, não entendia dessas coisas, né? O pai acordava a gente bem cedinho pra
poder capinar, né? Trocar a rede de cano, porque ficava mudando direto. Porque o
pai sempre dizia: “ou trabalha ou morre de fome, né?” [risos] O pai nunca foi de
bater, mas ele sempre conversava com a gente. Eu sei que eu, Virzângela, eu sofria
muito  bullyng, viu? Tinha até vergonha de dizer que era filho de agricultor. Mas
depois que eu entrei no movimento sindical, eu vi o exemplo de vários jovens em
outros municípios, que era jovem que não tinha nem terra pra trabalhar, que os pais
não tinham terra e eles se juntaram, se mobilizaram lá na Prefeitura,  ganharam a
terra.

Joabe apresenta em sua narrativa como a agricultura é uma atividade desvalorizada

socialmente (MENDES, 2011), fato que já foi destacado ao longo desta tese. Os jovens que

atuam nessa profissão, em muitos casos, se sentem obrigados e/ou envergonhados. No caso

dele, a inserção nessa prática foi impulsionada pelos pais desde criança. Esse vínculo só foi

valorizado pelo narrador quando este foi inserido no Sindicato Rural e passou a perceber a

importância  dessa categoria.  Mesmo reconhecendo o valor da agricultura hoje,  ele não se

esquece dos momentos em que sentia vergonha de ser filho de agricultor:

Eu: Você tinha vergonha de ir pra feira com seus pais?
Joabe: O pessoal sabia que eu vendia na feira. Aí ficava fazendo hora com minha
cara.  Às vezes  dava vergonha quando eu via um conhecido [risos].  Uma pessoa
muito importante, assim, eu ficava com vergonha. Mas hoje eu não tenho mais não.
Meu irmão tinha vergonha também. Ele ficava era dormindo no carro, não ia pra
banca. Só quem ia era eu, só eu que tinha coragem.
Eu: Mas porque você acha que eles faziam isso?
Joabe: É assim, porque quando se pensa em agricultura, é uma pessoa que não tem
condição, né? Que passa fome. É assim, né? Sempre existiu isso. Mas aí quando eu
passei a participar do movimento sindical, vi a importância da agricultura, todos os
projetos que tem, né? Que pode ter acesso se a pessoa que representa o município
corre atrás. Assim, tem que correr atrás das políticas públicas. Varia de município,
porque tem município que consegue uma coisa e  consegue  melhorar  a  vida dos
agricultores.
Eu: Joabe, então seu pai sempre incentivou vocês a trabalharem?
Joabe: Era assim, meu pai nunca foi de bater, espancar não, apesar dele nunca ter
estudado.

Mas  ele  dizia  sempre  pra  nós  assim:  “ou  trabalha  ou  num come”.  A mãe  dizia
também, porque às vezes só tinha feijão e arroz, dificilmente tinha o tempero lá em
casa, era difícil viu? [tempero que ele diz, é a carne, frango etc.]. De tarde num tinha
merenda. A mãe ganhava muita roupa usada pra gente usar [risos]. Eu andava todo
sujo, com as unhas toda suja. As vezes o pessoal dizia: “esse meninorréi anda todo
sujo”. Uma vez eu fui na Paraipaba aí a mulher disse: “é porque é filho de agricultor,
anda todo sujo, não sei o que, não tem educação” [falou imitando a voz da mulher].

Na  fala  do  jovem  é  possível  observar  os  significados  populares  que  cercam  a

agricultura,  já  destacados  neste  texto.  O  menino  também  narra  uma  vida  marcada  pela
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precisão. A forma preconceituosa como foi tratado desde criança contribuiu para que ele se

tornasse um jovem tímido. Em suas palavras: “Eu era um menino travado, não conversava

com ninguém. Eu num sei como eu fiz aquele curso lá embaixo, porque eu era uma pessoa

fechada […]”. Foi com o tempo que ele passou a “participar mais, a ter opinião própria, essas

coisas.  Antes o povo falava e  eu tinha vergonha,  ai  meu Deus do céu!”.  Essas vivências

marcadas pelo constrangimento imposto por uma sociedade que discrimina as pessoas que

estão supostamente em uma posição de inferioridade, segundo Joabe, foram experimentadas

por muitos jovens, filhos de agricultores.

 

Eu participei de um evento lá em Brasília, o Festival Nacional da Juventude. Lá, o
Brasil  tava  todo  lá.  Aí  a  gente  dialogava  muito.  Aí  eles  diziam  que  era  cada
preconceito  maior  do  que  o  outro  que  eles  passavam.  Teve  um  que  sofreu
preconceito aqui na escola do Umirim. Eu fiquei abismado com a história que ele
contou. Porque ele sofreu, viu? Ele sofria bullyng, por ser filho de agricultor. Aí, um
dia ele subiu na mesa e disse uma ruma de coisa lá. Aí o povo começou a entender o
que era agricultura, a ver o lado dele.

Na narrativa do jovem é possível perceber  que ainda é forte a dualidade campo x

cidade,  sendo  o  primeiro  identificado  como  o  lugar  do  atraso  e  de  pessoas  atrasadas.

Analisando uma pesquisa sobre os jovens rurais de Pernambuco, Wanderley (2007, p. 23)

destacou as  características  inerentes  aos  pequenos  municípios  brasileiros  no que tange  às

localidades rurais: “o habitat disperso, a dependência em relação à sede municipal ou outra

cidade  próxima  e  a  precariedade  ao  acesso  de  bens  e  serviços  socialmente  necessários,

inclusive  o  acesso  a  ocupações  não  agrícolas”.  A  localidade  estudada  nesta  pesquisa  se

encaixa nesse perfil,  conforme identificado pelos interlocutores em suas narrativas. Assim,

mesmo entre os jovens de um município pequeno como Paraipaba, são percebidas diferenças

entre os que moram na “rua”, na sede e os que moram nos Distritos, nas localidades, sendo

que essas distinções, no caso de Joabe, estão relacionadas, sobretudo, às oportunidades e ao

acesso a serviços de qualificação. Essas dificuldades, para ele, acabam interferindo no modo

de ser desses jovens ditos rurais, tornando-os mais introspectivos e tímidos em relação aos

demais. Sobre essas questões, vejamos o diálogo a seguir:

Eu: Você acha que os jovens aqui do Projeto são diferentes dos jovens de Paraipaba?
Joabe: Esse negócio de urbano e rural? [digo que sim] São, porque lá é mais fácil.
Porque quando aparece um curso, pra eles é mais fácil, porque é mais perto. Aí faz o
curso, participa, vai se abrindo mais, tendo experiência. Agora eu conheço aqui na
Paraipaba  vários  jovens  que  são  mais  fechados  do  que  não  sei  o  quê,  que  não
participa de nada, que não fala com a gente, aquela coisa assim toda travada. Mas é
assim,  porque  não  tem  a  condição.  [...]  Eles  não  sabem,  assim,  dialogar,  tem
vergonha. São encabulados, como eu.
Eu: Mas por que isso?
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Joabe: É a questão da oportunidade. Porque eu tive várias oportunidades, é aquilo
que eu te falei, eu fiz aquele curso lá embaixo (na casa Rural Digital, no Centro
Gerencial).  Aí,  quando eu  entrei  no  Movimento Sindical  eu  participei  de  vários
eventos [...]. Antigamente eu não interagia com o pessoal. Aí eu passei a interagir a
partir dos cursos. Esses encontros de jovens que eles fazem é interessante, você vai
conhecendo outras comunidades. Eu faço faculdade…

Joabe tem a sensibilidade de perceber que nem todos os jovens possuem as mesmas

oportunidades e isso é um fator limitante. Ele ressaltou que faz faculdade de matemática à

distância e que custeia os seus estudos com muitas dificuldades: “[...] tem que ter condição.

Eu sei de cada jovem que tem dificuldade. Porque pode passar no cartão. Eles parcelam, é

complicado. Eu pago o meu, mas acho que se eu não trabalhasse, eu não fazia essa faculdade

não”. O sonho de cursar uma faculdade não é acessível a todos. Não há universidade pública

na cidade e muitos, quando podem, pagam um curso particular, muitas vezes de qualidade

duvidosa, promovida por Institutos ou polos. Para Joabe, a situação financeira da família veio

a melhorar quando os pais se aposentaram:

Eu já passei por cada vergonha na minha vida! [risos] Às vezes precisava de um
dinheiro pra levar pra professora pra fazer uma atividade, aí a mãe não tinha, porque
antigamente a mãe e o pai não era aposentado, a gente vivia só da agricultura. Lá em
casa, às vezes, era só arroz, feijão e rapadura. Lá em casa nunca teve merenda à
tarde. Quando o pai se aposentou as coisas melhorou. A mãe também se aposentou
por invalidez, ela recebe um auxílio. Ela conseguiu, né? O sindicato declarou que ela
era agricultora.

Joabe me fala que, mesmo diante de suas condições financeiras limitadas, ele procurou

se capacitar, fez um curso de informática com a perspectiva de aumentar as possibilidades de

acesso ao mercado de trabalho. Ele não tinha a pretensão de ser agricultor como o pai.

 
Eu fui fazer um curso completo de informática em Paraipaba. A mãe só ganhava o
dinheiro do Bolsa Família. Aí, num tinha condições de pagar um moto-táxi. Aí, eu ia
de bicicleta. Era eu e mais três.  [...] A gente chegava lá todo suado, eu morria de
vergonha. A bicicleta toda acabada. A gente tinha medo de roubarem. Aí levava o
cadeado e amarrava lá e tudo, mas de vez em quando eu me levantava pra olhar a
bicicleta. E foi um curso assim, hoje eu faço tudo de informática, eu mexo com tudo.

O  curso  de  informática,  além  de  capacitá-lo  para  o  trabalho  no  Sindicato,  abriu

possibilidades para que ele vislumbrasse colocar seu próprio negócio. Ele me disse que tinha

um computador e estava comprando uns móveis para futuramente montar uma lojinha com

serviços de xerox, acesso à internet, dentre outros. Joabe também não precisa mais se deslocar

de bicicleta, possui uma moto:

Eu comprei uma moto. Eu pedi a mãe pra tirar um empréstimo consignado. Foi R$
4.000,00, mas eu vou pagar uns R$ 7.000,00, mas valeu, porque se eu não tivesse a
moto eu não ia ter como trabalhar. Ter que depender dos ônibus dos alunos, todo
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mundo reclamando. Colocaram foi uma faixa: “proibido dar carona”. Eu ia era de
bicicleta, mas é muito ruim andar no sol quente. Passei dois meses nesse sofrimento.

Ter um transporte, como já disse, é sinônimo de status e comodidade. Quem mora nas

localidades sabe como é difícil o trajeto até a sede do município, especialmente pela baixa

disponibilidade de ônibus e dos valores cobrados (seja ônibus ou moto-táxi). Ele ressaltou que

há poucas possibilidades de trabalho para os jovens do Perímetro. Na ocasião da entrevista,

ele relatou que a Ypióca havia demitido sessenta pessoas. Atualmente, em 2018, a Ypióca fez

novas demissões em função das constantes secas e da baixa produtividade da cana. A última

moagem foi em 2017, durando apenas um mês. Em 2018 não há previsão de moagem. As

atuais  condições  de  funcionamento  da  empesa  retiraram  ainda  mais  as  possibilidades  de

inserção ao mercado formal por parte dos jovens do Projeto.

Eu: Então, quais os principais postos de trabalho para os jovens daqui?
Joabe:  Rapaz, vou usar  as  palavras  dum colega  meu:  “a única escapatória  é  ser
professor e ter condições de pagar a faculdade”. E ter sorte, né? Agora tem vários
colegas meu que estão no coco.  Até o pessoal  que estudou no profissionalizante
[escola de Ensino Médio] estão no coco. E agora com essa carência do coco, né?
Meu irmão mais velho passou um tempo trabalhando no coco. Agora que não tem
mais coco…
Eu: Acabou o coco?
Joabe: Rapaz, tá bem pouquinho. Só aquele pessoal rico que cavou um poço.
Eu: Então, um dos principais postos de trabalho é no coco, quando tem…
Joabe: É. No coco. Tem alguns agricultores aqui no D2 que plantam macaxeira. Meu
irmão passou um dia todim no sol quente pra arrancar  a macaxeira e ganhar R$
40,00. O dia todin no sol  pra  ganhar  R$ 40,00. [Nirinha afirma que Pirrita,  seu
marido, também trabalha na diária por este mesmo valor.] É muito pouco! Aqui no
D2  só  tem  o  coco.  Lá  na  Paraipaba  só  quem  tem  facilidade  de  trabalhar  nos
comércios é os jovens de lá, que já mora lá. Você imagina um jovem que não tem
um real furado no bolso, sair daqui pra trabalhar em Paraipaba? Fora que a empresa
nem quer. [Nirinha fala do caso do Rafael, seu primo, “que trabalhava no Pecém,
mas que as empresas de lá demitiu todo mundo. Ele começou a fazer faculdade, mas
trancou porque não pode pagar. Ele começou a trabalhar na estrada, mas ele não
aguentou, disse que é um trabalho pra bruto mesmo”.]

Conforme foi discutido ao longo desta tese, especialmente no terceiro capítulo, o coco

é uma das grandes possibilidades de inserção dos jovens no mercado de trabalho, embora seja

um  trabalho  desgastante,  penoso  e  sem  direitos  trabalhistas.  É  o  coco  que  promove  a

circulação de dinheiro na cidade. Ele reclama, por exemplo, do valor da diária de uma pessoa

que passa o dia “arrancando” macaxeira, mas é necessário analisar que o produto em questão

(a macaxeira) tem baixo valor de mercado. Em julho de 2018, a caixa de macaxeira custava

R$ 14,00 (catorze reais). Cada caixa contém vinte e cinco (25) quilos. Cada quilo custa, em

média, R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos). O agricultor que planta a macaxeira, em muitos

casos, é o que ganha menos e assume todos os custos de produção.
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Lembro aqui da fala de Seu Pantico: “Se eu fosse produzir hoje, eu só produziria o que

desse pra eu cuidar, porque não há como pagar a mão-de-obra”. O valor da diária, portanto, é

pouco para quem recebe, mas pode ser muito para quem paga. Outro dia, um dos produtores

de leite  que fornece ao lacticínio da Aninha falou nesse mesmo sentido:  “antigamente eu

pagava muita  diária  de  trabalhador,  mas  hoje não dá.  Eu mesmo faço  todos os  serviços,

porque senão não compensa. A agricultura não se paga, é difícil produzir”. A fala de Branco

foi nesse mesmo sentido em relação ao comércio do coco:  “o valor  das diárias  é fixo,  o

dinheiro  dos  trabalhadores  independe  do valor  que  a  gente  recebe  pela  água de  coco  na

fábrica, o do produtor também é fixo. A gente paga pelo coco e ganha por água”. Ou seja,

quando o valor do coco está baixo, quem menos perde é o tirador, embora ele possa trabalhar

menos dias (ou nenhum dia) quando há pouca demanda pelo produto.

Durante nossa conversa, Joabe relatou sobre um de seus projetos: “Tu sabe que eu tô

fazendo a minha casa aqui?”. Eu respondo que não e pergunto se ele vai se casar. Ele explicou

que o relacionou findou, mas que continua fazendo a sua casa, disse-me orgulhoso:

O pai me deu a geladeira, eu comprei o armário. O pai e a mãe se juntaram e me
deram o guarda-roupa e a geladeira e o colchão. Eu tô fazendo uma casa bem do
lado. Tem uma sala, dois quartos, dois banheiros. Quando tu passar lá dá pra ver.
[Ele  mora  na  mesma  rua  onde  fica  a  casa  de  minha  sogra]  Isso  tudo  eu  tô
conseguindo através do salário mínimo que eu ganho lá no sindicato, né? Se eu não
tivesse,  não  tinha  como  fazer.  No  ano  passado  eu  tirei  a  minha  carteira  de
habilitação A e B. Eu vejo que tem muita gente que diz: “Joabe, é muito bom ter
carteira, porque é bom pro currículo”. Tem empresa que só quer se tiver habilitação.
Mas eu tenho é pena, porque é caro, é 1.800,00. Eu sofri pra juntar esse dinheiro e
tirar à vista, porque é um absurdo a prazo.

Ter  acesso  a  um  transporte  próprio,  ser  habilitado,  construir  a  casa  própria  e  se

capacitar  para  o  mercado  de  trabalho  foram tarefas  árduas  para  Joabe.  Para  atingir  seus

objetivos, ele contou com o apoio da família. Joabe é um jovem que teve toda a sua formação

vinculada à agricultura,  mas o pai,  aparentemente contraditório,  o incentivou a estudar.  A

agricultura, para Seu Zé Barroso e para a família, foi e é (ainda que em menor proporção por

conta das aposentadorias) a possibilidade de garantir o sustento da família. Joabe acredita que

os jovens do Perímetro também não se interessam pela agricultura:

Eu: Você acha que os jovens daqui se interessam pela agricultura?
Joabe: Não. Eles querem trabalhar  nesse negócio de fábrica.  Pra começar,  desde
criança  eu escuto do meu pai  que estude.  Você sabe  que meu pai  é  analfabeto.
“Estude, porque agricultura não é coisa pra você, você pode conseguir uma coisa
melhor”. Até quando eu fui fazer o curso, meu pai ficou todo besta, ele não sabe o
que é, ficava dizendo pros amigos dele. Eu pensei: “Ai meu Deus do céu, é só um
curso!” Ele ficava todo besta, passou a me tratar melhor do que tratava antes, assim.
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Aquela coisa que você vê que ele realmente tava feliz  com o curso que eu tava
fazendo. E a mãe também.
Eu:  Então  o  seu  pai  queria  que  você  ajudasse,  mas  também  queria  que  você
estudasse…
Joabe: Vou contar a história lá de casa. A Janaína, pequena, chorava pra ir pra escola
e o Luquinha chorava pra não ir. Ele não batia, mas ficava com aquela voz alta dele
dizendo que era pra ir pra escola. E o Luquinha tá terminando agora, mas se não
fosse o incentivo do pai,  ele num ia terminar não, viu? Ele estuda no Ageu e a
menina no Flávio. Pra você ver a diferença.

Joabe me explicou que o pai deu uma banda do lote para o irmão mais velho: “Eles

compraram os canos e estavam ajeitando lá pra poder produzir. Embora nessa seca ainda tá

tendo  coco  ainda.  Às  vezes  a  gente  vende,  dá  R$  300,00,  dá  R$  400,00”.  Para  muitos

agricultores, como já disse, o coco é como uma aposentadoria; embora pouco, todos os meses

podem contar com aquele rendimento. Zé Barroso fez a divisão do lote entre os filhos, uma

realidade  de  parte  dos  colonos  que  optaram  por  não  vender  a  propriedade.  A  fala  do

interlocutor destaca os arranjos familiares empreendidos para garantir a subsistência dos seus

membros. A terra, patrimônio familiar, é subdivida entre seus familiares:

O Zé  Filho  tinha  a  banda  do  lote,  porque  como ele  tinha  mulher  e  tudo...  Ele
estudava no colégio agrícola do Umirim, mas ele saiu pra se juntar com a menina…
Ele terminou os estudos aqui, no Ageu. Aí o pai deu a banda do lote pra ele manter a
família dele. E tava mantendo. Tinha mês que dava R$ 900,00, dava R$ 700,00, era
uma coisa boa. Tu sabe que aqui tem o PRONAF que os colonos fazem aqui. Ele
tirou R$ 20.000,00 e repartiu com ele. Aí ele localizou o lote todinho. Isso foi em
2014. Eu ainda não trabalhava no sindicato. Ele me deu uma parte também no lote.
Eu tava produzindo lá no meu pedaço. Tinha mês que eu fazia R$ 500,00. […] Ele
dividiu o lote. Cada um tinha a sua parte. Ele tinha a dele também. E o negócio tava
era bom, mas agora foi que piorou foi tudo. Aí meu irmão terminou os estudos e tá
parado, porque não tem políticas públicas.  Tem o PRONAF Jovem, mas aqui na
Paraipaba não funciona […]. Antes eu era contra a agricultura,  porque eu achava
que não tinha futuro pra ninguém.  Então se eu tirasse o PRONAF Jovem eu ia
comprar  uma moto,  em vez  de  investir  na agricultura,  porque tu  sabe,  como as
coisas avançam, a pessoa quer comprar um celular melhorzinho. Eu acho que eu
teria comprado uma moto. Então eu acho que se o PRONAF vai pro município,
tinha que ter uma pessoa pra acompanhar e não só dizer “pegue e pronto”. Tinha que
ter acompanhamento pra ver se o jovem ia realmente investir na agricultura. Mas a
gente investiu. O pai trocou a cerca que tava velha. Na época tinha água. Só que
agora não tem mais. E agora não tem mais como fazer empréstimo, porque o pai
ainda está na carência e nem começou a pagar ainda. Tem que pagar R$ 2.000,00.
Se tivesse água era show, mas não tem e ele vai ter que tirar do aposento mesmo.

Joabe também retrata em sua fala as dificuldades pelas quais passam os agricultores do

Perímetro, uma situação destacada anteriormente. Sem água para a irrigação, os colonos que

não conseguiram escavar um poço artesiano estão com a produção do coco comprometida. A

família de Joabe está endividada e comprometerá os recursos da aposentadoria para honrar a

prestação do financiamento.  Mesmo diante  das  dificuldades,  Joabe  sonha com um futuro

próspero:
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Meu sonho agora é... Assim, você deve pensar como eu, quando a pessoa arranja um
emprego, ela quer progredir, quer crescer, arranjar uma coisa melhor. Por mais que o
emprego seja bom, a pessoa quer progredir. Aí eu trabalho no sindicato e eu já tenho
muita coisa, é bom. Mas eu quero me formar em licenciatura em matemática e eu
quero dar aula. A faculdade que eu faço o pessoal diz que é fraca, mas eu não tô nem
aí, porque é o que eu posso pagar. Eu pago R$ 190,00 por mês, é de 15 em 15 dias, é
a distância, né? O que eu ganho é pouco, mas eu pago um bocado de coisa, pago a
faculdade, a moto, que é duzentos reais. Eu não gosto de chorar miséria, porque eu
já passei. Eu tinha passado numa faculdade lá em Fortaleza, eu fazia enfermagem, lá
no  Ateneu  pelo  PROUNI.  Eu  saía  de  Paraipaba  às  4  horas,  tomava  banho  no
sindicato e pegava o ônibus pra ir pra Fortaleza. Aí chegava em casa mais de 11
horas da noite e acordava morrendo de sono pra trabalhar e fora que lá era perigoso,
era só eu e outro menino. Pra falar a verdade, Fortaleza era novidade pra mim. A
gente tinha que pegar o ônibus. Um dia a gente quase perdeu o ônibus e eu fiquei
com medo. Isso foi no ano passado. Hoje eu penso diferente. Você sabe que a gente
vai ficando mais velho e vai aprendendo a dialogar mais. […] Aí eu desisti, mas eu
tô gostando da minha faculdade agora. Meu sonho hoje é ser professor. O resto só
Deus sabe! Eu tô sonhando alto, mas pode ser que eu consiga.

O salário que ele recebe do sindicato é o que viabiliza parte de suas aquisições e seus

projetos de vida (no caso o de ser professor de matemática). Ser professor de matemática, a

meu ver,  foi o sonho possível,  diante  das dificuldades  de deslocamento para acessar uma

faculdade em outra cidade. O narrador demonstra em sua fala que a cidade grande também

pode ser ameaçadora para quem não a conhece: encarar a cidade é um desafio para quem ousa

mudar de rota e cursar o superior. Joabe informa que gosta de morar no Perímetro: “É melhor

do que morar  em Paraipaba,  mil  vezes”.  Entre a tradição familiar,  ele  projeta concluir  os

estudos e ser professor no seu setor. “É o meu sonho!” Ele demonstra orgulho do lugar onde

mora e de tudo o que conquistou:

Quando eu falo que moro aqui,  porque tem essas barracas aqui, esse negócio de
turismo, a pessoa diz: “ah eu sei onde é!”. Aqui tem farmácia, tem pizzaria, tem
padaria, tem os comerciantes. Aí eu acho que aqui é praticamente uma Paraipaba,
tem tudo que precisa. Fora que hoje pra comprar um terreno, menino! É um absurdo!
E aqui a gente já tem a nossa terra. Eu tenho a minha terra!

O  Setor  D2,  segundo  os  interlocutores  desta  pesquisa,  é  um  lugar  considerado

“desenvolvido” em relação aos outros setores, especialmente com a chegada da “estrada”, o

que possibilitou o incremento do comércio local, impulsionado pelo turismo, como já fora

enfatizado. Embora ele tenha afeição por seu lugar, Joabe não descarta a possibilidade de

morar em outra cidade. Ele contou sobre a experiência exitosa em Baturité, durante o período

em que a mãe estava fazendo o tratamento de saúde. A sua família de lá é feirante e ele

enxergou no comércio local, possibilidades de trabalho. Seu futuro estava em aberto.

Como  lembrou  Pais  (2015,  p.  290),  “uma  particularidade  de  muitos  jovens

contemporâneos é […] a de viverem um tempo de instabilidade e de incertezas, de tensão

entre o presente e o futuro”. Trata-se de uma etapa da vida grifada por indefinições, sabendo-



240

se que nem sempre (ou quase nunca) os jovens são totalmente autônomos na determinação de

seus percursos biográficos.

Considerando essas reflexões, no dia 13 de novembro de 2017 estive em Paraipaba e

encontrei  um Joabe  mais  maduro  (21  anos)  e  menos  otimista  em relação  ao  futuro.  Sua

situação no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paraipaba estava incerta  em função da

possibilidade  de  a  reforma  da  previdência  extinguir  as  aposentadorias  especiais.  Sem  a

prerrogativa  de atestar  se  determinada pessoa faz  (ou não)  jus  ao título  de agricultor,  os

sindicatos perderiam suas arrecadações: “Ninguém vai mais pagar o sindicato se não tiverem

o direito ao aposento”. Diante dessa realidade, o seu cargo poderia ser extinto ou deixaria de

ser remunerado. A ameaça do desemprego tirava sua paz, confidenciou-me Joabe. Ele havia

trancado  o  curso  de  matemática,  porque  não  se  identificou  com  o  curso  e  porque  era

semipresencial. O seu sonho agora era tentar reativar o lote, mas não tinha nada de concreto e

as possibilidades de conseguir seu intento dependiam de vários fatores externos à sua vontade,

sendo o acesso a um financiamento bancário um dos mais desafiadores.

A situação do lote se agravou após um incêndio162 ocorrido naquela época. Reativar o

lote significaria investir, o que se tornava inviável diante da ausência de recursos financeiros.

A meu  ver,  se  voltar  para  o  lote  e  para  a  agricultura  como  um projeto  de  vida  era  (ou

aparentava  ser)  uma  possibilidade  naquele  momento,  diante  do  fracasso  dos  projetos

anteriores,  que  era  seguir  a  carreira  de  professor  de  matemática  e  abrir  uma  lojinha  de

serviços  de  informática.  Até  a  permanência  no  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de

Paraipaba parecia algo incerto e inseguro diante da possibilidade de extinção do seu cargo de

diretor da juventude. Com isso, também fica perceptível que “não nascemos determinados

para  percorrer  uma  única  trajetória  de  projetos,  ou  vocacionados  para  um único  tipo  de

atividade.  Movemo-nos  permanentemente  em  um  terreno  pleno  de  potencialidades”

(MACHADO, 2001, p. 16), marcados por chamamentos externos, os quais se articulam com

as convocações interiores. O futuro de Joabe está em aberto ou, nas palavras de Pais: “os

jovens elaboram guiões múltiplos de futuro, mas, muitas vezes, o futuro não se deixa guiar

por nenhum deles” (2015, p. 289).

162 Alguns agricultores costumam colocar os restos da poda do coqueiro (palhas) ao redor do caule da planta
como forma de reter a umidade, tornando-o vulnerável ao fogo, seja acidental ou não. Quando isso ocorre, o
coqueiral  pode  passar  até  um ano  ou  mais  para  se  recuperar,  demandando  tratos  culturais  de  adubação  e,
principalmente, irrigação.
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7.2. Marquim: “Meu pai me ensinou a viver e a trabalhar”

No dia 28 de dezembro de 2017, por volta das dezessete horas e vinte e cinco minutos

fui para a casa de Nirinha esperar o Marquim, seu irmão mais novo, para a nossa entrevista.

Marquim tem 28 anos e faz “de tudo um pouco”. Ele é casado e tem um filho pequeno de seis

meses. Sua filosofia de vida é: “a pessoa tem que fazer mais de uma coisa, porque quando não

dá certo uma, dá certo a outra. E se você só tem uma coisa e se ela não dá certo, aí você fica

sem nada”. É com essa ideia que ele vai vivendo. Marquim é um jovem vivedor, como se diz

no Ceará. Ele nasceu no Perímetro em 1989, mas aos sete anos de idade foi morar com a mãe

e o pai em Tianguá. Na época, seu pai trabalhava em uma agroindústria de cana-de-açúcar

localizada na região de Tianguá. Cerca de cinco anos depois eles voltaram ao Perímetro, após

a falência da empresa. A seguir, um pouco desse diálogo:

Eu: Marquim, você nasceu aqui no Perímetro?
Marquim: Foi. Eu morei dos sete aos doze anos no Tianguá e depois voltei pra cá.
Eu: Qual a tua lembrança mais antiga aqui no Perímetro?
Marquim: A mais antiga eu acredito que eu tinha uns quatro pra cinco anos. Aqui
não tinha tanto coqueiro, era mais laranjeira, cana, gado de leite, tinha muito leite.
Meu avô até vendia para a Betânia,  tinha um Posto aqui no D2, que recolhia.  A
estrada, nesse tempo, não era carroçal, já tinha o asfalto, mas era pouquíssimo o
movimento. Aquele asfalto do D1 passava lá em frente de casa,  era pouquíssimo
movimento. Eu morava na casa do meu avô, era só uma casa lá. Depois fomos pro
Tianguá. Lá trabalhava com cana, meu pai trabalhava na usina. Enquanto a gente
tava lá, a mãe ia fazendo a nossa casa aqui.
Eu: Por que vocês resolveram voltar?
Marquim:  Porque  a  usina  lá  quebrou.  Lá  era  de  álcool,  a  Agrosserra.  Meu  pai
trabalhava aqui na Agrovale e foi transferido pra lá. Aí fecharam lá. Aí a gente veio
embora de novo. Meu pai veio trabalhar com coco. Aqui achei melhor, aqui, porque
aqui tem toda família perto. Lá era na cidade, era na cidade mesmo, em Ibiapina. Lá
é  tipo  Paraipaba,  do  mesmo  tamanho  da  Paraipaba  [referindo-se  à  sede  do
município]. É melhor aqui,  é mais isolado e mais sossegado.  Na cidade, a gente
morava lá, a casa era parede de meia. O vizinho batia na porta e a gente acordava do
outro lado, não assistia televisão, aqui é mais calmo

Em sua narrativa,  Marquim reforça as vantagens de se morar em uma comunidade

rural seguindo a mesma lógica de outras pesquisas sobre jovens rurais,  os quais possuem

“vínculos pessoais com o lugar” (WANDERLEY, 2007, p. 27), o que fortalece a elaboração

de projetos pessoais que se encaminhem para a sua permanência no lugar de origem. Além

dos laços de solidariedade, o narrador tem preferência por locais que possibilitem uma vida

considerada tranquila, que se contraponha à agitação própria das cidades urbanas. Lembro-me

aqui de uma experiência pessoal: quando eu comecei a trabalhar no interior como assistente

social, em 1997, era exatamente essa calmaria que me incomodava. A sexta-feira era o dia

mais esperado, era o dia do retorno à cidade grande e seus engarrafamentos. Nessa época, o
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cheiro  do  diesel  dos  ônibus  me  enchia  de  alegria.  Isso  ficou  no  passado.  Hoje  não  sou

totalmente de nenhum lugar (nem do urbano e nem do rural) e vejo vantagens e desvantagens

nos dois lugares. Mas entendo muito bem a narrativa de Marquim e sua preferência por morar

no Perímetro. Ele continua falando de sua trajetória:

Meu pai quando voltou pra Paraipaba passou a vender coco. Tinha o nosso coco e o
que faltava ele comprava. A gente vendia de lanchonete em lanchonete. A gente ia
daqui até Sobral vendendo o coco no caminhão. A gente enchia o caminhão e saia
vendendo sem ter a certeza de que ia vender. A gente parava de Bar em Bar e ia
oferecendo. A gente passava três dias andando. E dava certo. A gente vendia uma
carrada. Era eu, meu pai e tinha um rapaz que ajudava também a descarregar. [Eu
pergunto se dava para ganhar dinheiro e ele diz que sim]. Dava pra ganhar, sim. Nós
trabalhamos  com  isso  mais  ou  menos  até  2007,  eu  acho.  Aí  foi  o  tempo  que
começaram a plantar coco no Baixo Acaraú, aí não deu mais. Aí, ele parou.

O jovem explicou que o pai vendia cerca de 10.000 (dez mil) cocos por semana, mas

quando o Perímetro do Baixo Acaraú começou a produzir  coco, ele  não teve mais  como

concorrer. Como já explicado na seção sobre o tempo do coco, o Perímetro vem perdendo

espaço  no  mercado,  especialmente  em  relação  ao  coco  in  natura,  ficando  refém  das

agroindústrias. Em uma das conversas que tive com Branco, ele me relatou que o coco de

Paraipaba é “dependente das fábricas”, que ditam os preços. Boa parte do coco produzido no

Perímetro, segundo ele, vai para a Paraipaba Agroindustrial: “Se a fábrica fechar, ferra todo

mundo, porque não vai mais coco pro Rio de Janeiro e pra outros estados como era antes. O

consumo de Fortaleza é pouco. Todo canto tem coco”.

Voltando à minha conversa com Marquim, eu pergunto se ele também trabalhava no

lote e ele responde que sim: “Quando eu não tava no caminhão, tava estudando ou tava no

lote. Não era serviço pesado, não, era só aguação. Eu sempre tava lá”. Na verdade não era um

lote, era uma área morta que até hoje eles conservam. O lote era do avô: “eu ia mais era com

meu pai. Lá é área morta que até hoje a mãe tem. O lote era do meu avô”. Trata-se de uma

área morta de cerca de 2,5 hectares. Eu pergunto ao narrador desde quando ele trabalha na

agricultura e é assim que ele responde:

Marquim: Desde sempre, eu sempre trabalhei  com plantação.  Eu nunca trabalhei
com outra coisa. Até quando a gente foi pra serra e meu pai saiu da Agrosserra,
porque lá só durou dois anos lá, a moagem, aí parou, porque deu um problema lá. Aí
meu pai arrendou um terreno lá. Lá eles plantam esse negócio de verdura. Aí eu
ficava por lá. Eu ia acompanhar. Trabalhar eu num trabalhava não, mas eu ia. Mas
eu sempre tava com ele. Ele trazia verdura pra vender em Itapipoca. Eu tava lá pelo
meio, eu era pequenininho.
Eu: Você acha que é importante o filho acompanhar o pai?
Marquim: Acho. Com certeza!
Eu: Por quê?
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Marquim: Porque ele já vai pegando o macete, vai vendo como as coisas funcionam.
Pra quando ele chegar de adulto, ele não tá leigo. Porque às vezes o cabra tenta
estudar, tenta arrumar um emprego, mas não dá certo, né? Aí, se não souber fazer
alguma coisa, passa necessidade.
Eu: Quando você trabalhava com seu pai no coco, você recebia algum pagamento.
Marquim: Recebia.
Eu: O que você fazia com o dinheiro?
Marquim:  Eu  comprava  roupa,  comprava  todo  tipo  de  bregueço.  Quando  eu
pensava,  estava  sem  dinheiro  e  precisava  trabalhar  outra  semana.  Quando  eu
pensava que não, tava liso. [risos]
Eu: Com que idade você começou a trabalhar com seu pai no caminhão?
Marquim: Eu tinha 13 anos.
Eu: Você perdia aula para viajar?
Marquim: Não, não, porque geralmente era no final de semana. Às vezes eu perdia,
mas não atrapalhou, não. É tanto que minhas notas sempre foram boas.

 O narrador destacar aspectos importantes que foram abordados nesta tese. Existe uma

forma de conceber o trabalho em seu aspecto educativo. O pai de Marquim ensinou o filho a

trabalhar,  sem deixar de se dedicar aos estudos e sem oferecer as condições para que ele

prosperasse nos estudos. O jovem vem criando o seu filho bebê nessa mesma linha. Ele é

casado  com  a  atual  presidente  da  Associação  das  Mulheres  Agricultoras  Familiares  de

Paraipaba e acompanha a esposa em reuniões e a ajuda a resolver pendências da entidade

junto à prefeitura e outros órgãos. O filho sempre vai junto, desde bebezinho, quando ela

ainda amamentava. Marquim afirma que seu filho deve ser “desenrolado163”.

Continuando sua narrativa,  Marquim explicou que retornou ao Perímetro com doze

anos. Ele disse que gostava de estudar e de trabalhar: “Quando eu terminei o terceiro ano,

tentei fazer faculdade, mas inventava de trabalhar [risos]. Eu, jovem, era doido por dinheiro.

Aí  pegava,  saía  da  faculdade  e  ia  trabalhar  mesmo”.  Em sua  trajetória,  o  jovem tentava

conciliar  os  estudos  com o  trabalho,  uma  realidade  comum de  muitos  jovens  como  ele.

Relatou  que  fez  dois  anos  de  matemática  no  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica

163

  Uma pessoa desenrolada é uma pessoa esperta, que enfrenta as adversidades e sabe dar a volta por cima,
sabe encarar os desafios.
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(CEFET (em um Polo de São Gonçalo do Amarante, município próximo de Paraipaba), mas

saiu e depois fez vestibular na UFC: “fiz mais dois anos e parei”. Marquim, ao contrário dos

irmãos  mais  novos (a exemplo  de Nirinha),  teve oportunidade de estudar  em uma escola

particular do município, o Centro Integrado de Ensino de Paraipaba (CIEP): “da sétima série

em diante eu estudei no CIEP, eu ia para Paraipaba todo dia. Eu terminei em 2008”. O fato de

tentar conciliar trabalho e estudo, talvez tenha colaborado para a sua desistência em concluir

um curso superior. Vejamos sua narrativa:

Quando eu fui fazer matemática no CEFET, em São Gonçalo era difícil, eu ia de
ônibus. Nessa época não tinha os transportes. Hoje a prefeitura dá o transporte, mas
antes não tinha isso não. Era muita despesa. Foi também por isso que deixei, era
uma despesa doida.
Eu: Então foi por causa disso que você parou?
Marquim:  Não.  Na  verdade  eu  fazia  lá  licenciatura,  era  pra  ensinar,  pra  ser
professor.  Não é que eu não quisesse não. É que quando eu fui  ver o salário do
professor,  achei  melhor vender  coco.  Trabalhava  menos e ganhava bem mais.  É
quase o dobro. Aí não compensa. E ainda ter que aguentar um bando de menino
fazendo zoada. [risos]
Eu: E o que você fez depois?
Marquim: Depois que eu parei, um amigo me chamou pra fazer o vestibular da UFC
para química. Aí eu fui. Foi em 2011.

Como  é  possível  perceber,  o  interlocutor  tem  uma  visão  positiva  em  relação  à

agricultura,  não  a  agricultura  praticada  apenas  no  âmbito  do  lote,  mas  uma  agricultura

diversificada, com vários negócios. Marquim trabalha com a mãe no terreno da família, planta

coco, macaxeira, feijão verde e jerimum. Ele também tem uma criação de porcos na mesma

área e vende para o abate. E trabalha fazendo polpa de frutas com a esposa, que também é

agricultora, como já mencionei. Eles se casaram em 2011, quando Marquim tinha 22 anos e

ela 20 anos: “a gente namorou seis meses e resolveu se casar. Não teve muito detalhe, não”.

Ele conta que morou durante um ano em um quartinho do galpão do D2164. Depois foi morar
164

 Esse galpão do D2 pertence ao DNOCS, mas há muitos anos é ocupado pela família da tia de Kelliane,
esposa de Marquim. A família cedeu um quarto para eles morarem.
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na casa de sua mãe. As coisas foram melhorar para a família quando, em 2013, passaram a

vender os seus produtos através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE165.

Anteriormente  eles  tiveram  a  experiência  de  vender  para  a  Companhia  Nacional  de

Abastecimento (CONAB), através do Projeto Compra Antecipada com Doação Simultânea166

(PAA/CONAB), até resolverem montar a Associação das Mulheres Agricultoras Familiares

de Paraipaba167. Participar dessa política pública foi um divisor de águas para muitas famílias

de agricultores do Perímetro, porque através dos recursos recebidos, elas puderam melhorar a

qualidade  dos  seus  produtos,  pois  investiram  em  equipamentos  (batedeira  industrial,

despolpadeira, liquidificador industrial, forno industrial), como também na melhoria de suas

casas. No caso da família de Marquim, eles aproveitaram o dinheiro para construir a sua casa,

que fica no mesmo terreno dos avós, no quintal.

Desse  modo,  os  agricultores  (a  exemplo  de  Marquim  e  Nirinha)  buscam  sua

sustentabilidade através do exercício da agricultura, sendo que os programas governamentais

(Bolsa  Família,  Benefício  de  Prestação  Continuada  –  BPC,  Aposentadoria  Rural,  PAA e

PNAE)  exercem  papel  relevante  na  complementação  da  renda  de  muitas  famílias  do

Perímetro, incentivado a circulação de dinheiro no comércio local (MENDES; MARINHO;

PAULINO,  2016).  Voltando  à  narração  de  Marquim,  ele  explica  que  “corre  atrás”  da

sobrevivência:  “De vez em quando eu vendo coco pra fábrica lá do Centro Gerencial,  eu

vendo pra fábrica  de  coco lá  do Trairi.  Meu pai  me  ensinou a  viver  e  a  trabalhar”.  Ele

165 Através da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, fica determinado “que no mínimo 30% do valor repassado a
estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o
Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  (PNAE) deve  ser  utilizado  na  compra  de  gêneros  alimentícios
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas”. Para
outras  informações,  consultar: http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-eixos-de-atuacao/pnae-agricultura-
familiar. Acesso em: 31.07.2018.

166 De acordo com site do MDS, “a modalidade Compra com Doação Simultânea promove a articulação entre a
produção da agricultura familiar e as demandas locais de suplementação alimentar, além do desenvolvimento da
economia  local.  Os  produtos  adquiridos  dos  agricultores  familiares  são  doados  às  pessoas  em insegurança
alimentar, por meio da rede socioassistencial ou equipamentos públicos de segurança alimentar e da rede pública
e filantrópica de ensino”. Esse projeto foi desenvolvido no município, através de parceria com a CONAB e a
Secretaria  de  Educação  e  Associação  dos  Irrigantes.  Para  mais  informações,  consultar:
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa/programa-de-
aquisicao-de-alimentos/compra-com-doacao-simultanea. Acesso em: 31.07.2018.

167 No artigo “A comercialização de produtos da agricultura familiar: o caso das mulheres agricultoras familiares
de Paraipaba – CE”, apresentado no encontro da Rede de Estudos Rurais, em 2016, analisamos as trajetórias
dessas mulheres que resolveram se organizar para vender os seus produtos, ampliando a sua autonomia perante a
família  e  a  comunidade,  como  também  melhorando  as  suas  condições  de  vida  (MENDES;  MARINHO;
PAULINO, 2016).

http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa/programa-de-aquisicao-de-alimentos/compra-com-doacao-simultanea
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa/programa-de-aquisicao-de-alimentos/compra-com-doacao-simultanea
http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-eixos-de-atuacao/pnae-agricultura-familiar
http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-eixos-de-atuacao/pnae-agricultura-familiar
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
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enfatizou  que  pretende  criar  seu  filho  da  mesma  forma  que  foi  criado:  “estudando  e

trabalhando”. A pessoa, segundo ele, “não pode ficar amarrado numa coisa só”.

Minha  conversa  com  Marquim  me  proporcionou  várias  reflexões.  O  trabalho  na

agricultura é árduo, mas também oferece possibilidades, considerando-se que a inserção no

mercado formal de trabalho não é algo fácil. Aprender a trabalhar se relaciona também à luta

pela vida, pela sobrevivência. Tornar o jovem apto ao trabalho é uma possibilidade de formá-

lo para a vida, para a luta por sua inserção num mundo cheio de adversidades e incertezas. É

com esse propósito que ele pretende educar o filho que, como já disse, acompanha os pais em

reuniões e incursões pela prefeitura em busca de informações sobre os processos de aquisição

dos  alimentos  via  PNAE.  Por  outro  lado,  a  importância  das  políticas  públicas  deve  ser

considerada  quando  se  fala  em  fortalecimento  da  agricultura  familiar.  Esse  assunto  foi

enfatizado em vários discursos, especialmente nas falas de Joabe e Marquim. É preciso ter

condições de produzir. Não basta dizer que o jovem não quer mais trabalhar com agricultura,

é importante também analisar em que condições essa agricultura vem sendo praticada e como

os projetos dos jovens podem ser fortalecidos e apoiados.

Em relação a seu projeto, Marquim relata que seu plano agora é terminar sua pequena

agroindústria de beneficiamento de polpa de frutas. Ele lembra que um dos projetos que a

Associação das Mulheres apresentou à CONAB não foi adiante,  porque grande parte  dos

produtos elencados nos projetos era polpa de frutas e precisava de uma certificação. Esse

problema me foi relatado por Nirinha em outra oportunidade, chegando a desmobilizar parte

do grupo de mulheres (MENDES; MARINHO; PAULINO, 2016). A dificuldade em acessar

esse selo de qualidade se deu em função do pouco conhecimento sobre as normatizações,

além da ausência  de serviços  de assistência  técnica  aos  produtores  do Perímetro,  assunto

analisado anteriormente. Hoje Marquim tenta construir a agroindústria, este é o seu projeto.

Ele iniciou comprando um terreno no D2, que fica por trás da casa dea Nirinha. Trata-se de

um lote que foi reloteado em áreas de 20 x 24 metros. Depois de comprar o terreno, conseguiu

um pequeno  financiamento  para  a  compra  de  material  de  construção:  “A gente  já  tinha

comprado o terreno. Foi  R$ 6.000,00 (seis  mil  reais)  parcelado.  Aí a  gente teve sorte de

encontrar um engenheiro que conhece a legislação e está ajudando a gente na construção

dentro dos padrões exigidos”. Vejamos à seguir duas imagens de julho de 2018, quando o

projeto da agroindústria já estava mais avançado.
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Imagem 42 – A família de Marquim e a sua agroindústria

 

                            Fonte: pesquisa de campo.

Seu projeto é ter uma agroindústria familiar certificada, apta a fornecer produtos para a

merenda escolar e outros compradores. Como destacou Machado (2001, p. 15), “a realização

do  que  se  projeta  exige  certo  nível  de  organização,  de  planejamento  das  ações”.  Nesse

sentido, o narrador vem costurando seu projeto (talvez o principal) “sem deixar de mão” as

suas outras atividades: vender coco, fazer suas polpas (ainda artesanalmente) e comercializar

a  carne  dos  porcos  que  cria.  “Eu  me  viro!”.  A  família  de  Marquim  segue  um  modelo

tradicional de agricultura familiar, sendo que parte de sua produção é direcionada ao mercado.

Situada em determinadas condições que foram projetadas ao longo de sua trajetória, a meu

ver,  a  educação  dos  pais  foi  decisiva  para  a  continuidade  desse  modelo  de  família.  Para

Nirinha, o irmão é um dos que mais “se parece” [sic] com ela e, apesar da diferença etária

(cerca  de  10  anos),  eles  são  muito  amigos  e  dividem  os  mesmos  valores  em  relação  à

agricultura enquanto possibilidade de sustento no presente e no futuro. A esposa de Marquim,

Kelliane, não é do Perímetro, nasceu em uma comunidade vizinha, mas é filha de agricultores.

Seus pais moram em um sítio e produzem feijão, milho, jerimum, macaxeira, criam galinhas,

porcos e gado leiteiro. Os dois se conheceram no Perímetro, quando ela chegou em 2011 para

ajudar a esposa do tio que havia “ganhado neném168”. Desde então seguem juntos, buscando

atingir  seus objetivos  em comum e mobilizados pela  luta  em torno da sobrevivência.  Ser

168 Em agosto de 2018 fui ao Perímetro participar de um casamento do filho do meu compadre, que é aposentado
do DNOCS. Fui fazer as unhas na casa de uma neta de colono, no Setor D2. Enquanto ela trabalhava, descobri
muitos pontos em comum com meus entrevistados. Além de neta de colono, Riclenia é casada com o tio de
Kelliane e faz parte da associação das mulheres. Ela me contou muito de sua vida e de como os vínculos de
matrimônio ocorrem entre os vizinhos. Rimos com a descoberta: “a gente se casa com os vizinhos mesmo”. Ela e
a irmã são casadas com tios de Kelliane, que por sua vez moram no Perímetro há muitos anos, desde que os pais
vieram morar na localidade. A mãe de Riclenia foi casada com um vizinho, filho de colono e todos os seus tios
também se casaram na mesma condição. Kelliane, no caso, era também vizinha de Marquim. O Perímetro, desse
modo, é “como uma família” (COMERFORD, 2003), ampliada e construída pelos laços de afetos e vizinhança.
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agricultor  não  é  algo  simples,  trata-se  de  uma  atividade  desgastante  e  pouco  valorizada

socialmente, mas também pode ser uma possibilidade de futuro, conforme salientou Marquim.

Vale destacar que atuar na agricultura e tomá-la enquanto profissão exige uma prática

educativa desde criança. Com isso não quero dizer que só pode ser agricultor (ou artesão ou

outra  profissão  que  exija  habilidades  específicas)  um  filho  de  agricultor  que  herdou  a

profissão do pai e foi ensinado por ele a exercer essa labuta. Também não pretendo fazer

apologia ao trabalho infantil,  tão debatido ao longo desta  tese.  Mais  do que ensinar  uma

profissão, a meu ver, o pai de Marquim o preparou para a vida, assim como ele pretende

preparar o filho.

7.3.  Bruninha: “Eu pretendo seguir na área de gestão educacional,  fazer mestrado e

doutorado”

Meu primeiro contato com Bruninha foi em 29 de julho de 2016. Ela contava 20 anos

e  fazia  faculdade  de  pedagogia,  em  Fortaleza,  na  UFC.  Atualmente  mora  na  residência

universitária  desde  março  daquele  ano.  Conversei  com ela  na  cozinha  de  Nirinha  no dia

29.07.2016. Depois de explicar sobre o objeto da minha tese, pedi que ela falasse um pouco

sobre os jovens do Perímetro. Ela, por sua vez, expôs sua preocupação com os meninos que

não  querem  estudar  e  acabam  vislumbrando  no  coco  a  única  possibilidade  de  ganhar  o

sustento. Para ela, se os jovens não procurarem “refletir sobre o próprio existir, sobre o futuro,

então um dia aquilo não vai mais ser próprio pra ele. Ele vai ter vontade de crescer, de ser

algo melhor, só que ele não buscou enquanto estava na juventude”. A juventude, para Bruna,

é uma etapa em que se deve aproveitar para estudar, para construir as bases de um futuro.

Quem não aproveitar essa etapa, poderá se arrepender no futuro. Segue sua narrativa:

Eu me lembro quando a minha vó dizia: “Bruna, estude, sempre continue a estudar,
porque vai ter um dia que você vai querer crescer, e se você não estudar vai chegar
um dia na sua velhice que você vai querer e não vai poder mais”. Então eu penso
muito nisso. Eu vejo que tem muitos jovens que só ficam nisso, no coco, e não
pensam numa forma de sair disso. […] Mas eu vejo que a maioria que terminam o
segundo grau querem continuar os estudos.
Eu: Aqui tem muita gente que faz faculdade?
Bruna: Pelo menos os que terminaram comigo estão fazendo uma faculdade, ou um
curso, ou trabalhando, ou se preparado pra entrar na faculdade. Mas tem uns que
estão trabalhando nos restaurantes, porque aqui é um local turístico, essas coisas. Aí
a pessoa se contenta em lavar prato. Eu acho pra mim que isso é um trabalho digno.
Mas por que não pegar esse trabalho digno e estudar também?
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Bruna,  desde  cedo,  foi  incentivada  a  estudar  e  a  família  ofereceu  as  condições

necessárias  para  que  ela  frequentasse  um curso  superior,  embora  sejam pessoas  simples:

“Principalmente minha mãe, sempre me incentivou. Ela sempre dizia ‘busque, estude, porque

se você quiser ter algo melhor pra sua vida você vai ter que estudar e outra coisa eu não vou

poder lhe oferecer’”. Ela explicou que sua “mãe nunca teve condições, aliás a minha família.

A minha mãe é agricultora,  meu pai é agricultor.  Minha família sobrevive da agricultura.

Somos quatro filhos no total,  contando comigo, tenho três irmãos”. Bruna sempre foi uma

menina  estudiosa  e  dedicada,  sendo que  o resultado de seus  esforços  foi  passar  em uma

universidade pública, servindo-se da política de cotas. Sem essa política pública com vistas a

democratizar  o  acesso  ao  ensino  superior,  mediante  aprovação  da  Lei  Nº  12.711/2012169,

talvez Bruna e tantos outros jovens como ela, teriam maiores dificuldades em acender ao

título universitário,

Bruna, diferentemente de Joabe e Marquim (e de tantos outros jovens do Perímetro e

de outros centros urbanos e cidades rurais) viveu o tempo de moratória juvenil. O acesso às

políticas  públicas  inclusivas  possibilitou  vivenciar  um  período  que,  segundo  Urresti  e

Margulis  (1996),  é  mais  vivenciado por  jovens pertencentes  às  classes  mais  abastadas  da

sociedade e não pelos das classes populares. Os autores destacam que

Los  jóvenes  de  sectores  medios  y  altos  tienen,  generalmente,  oportunidad  de
estudiar, de postergar su ingreso a las responsabilidades de la vida adulta: se casan y
tienen  hijos  más  tardiamente,  gozan  de  un  período  de  menor  exigencia,  de  un
contexto social protector que hace posible la emisión, durante períodos más amplios,
de los signos sociales de lo que generalmente se llama juventud. (2008, p. 2)

Esse  período  de  adiamento  das  responsabilidades  inerentes  ao  mundo  dos  adultos

(trabalhar,  sustentar-se  e  casar-se,  por  exemplo)  trata-se  de  uma  realidade  vivenciada

atualmente por alguns jovens das classes populares e especificamente por jovens do interior

que vão cursar uma universidade. Os estudos de Braga (2018, p. 72), apontaram que, Assim

como acontece com Bruna, “as meninas, sobretudo aquelas que estão na universidade, não

possuem nenhuma obrigação social  para  com seu grupo família  –  com raras  exceções,  a

169 A Lei nº 12.711/2012 garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas universidades federais e
institutos federais de educação, ciência e tecnologia “a alunos oriundos integralmente do ensino médio público,
em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos”. Segundo o Portal do MEC: “As vagas reservadas às
cotas (50% do total de vagas da instituição) serão subdivididas – metade para estudantes de escolas públicas com
renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e metade para estudantes de escolas
públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Em ambos os casos, também será levado em
conta percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas no estado, de acordo com o
último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”. Para mais informações,
consultar: http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html. Acesso em: 31.07.2018.

http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html
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depender, principalmente, das condições financeiras destes”. Não se trata aqui de generalizar,

mas de expor algumas mudanças (ainda que lentas e limitadas) vivenciadas por alguns grupos

de  jovens.  Por  isso,  como  nos  lembrou  Novaes  (2006),  não  é  possível  homogeneizar  as

vivências  juvenis,  ou  seja,  “qualquer  que seja  a  faixa etária  estabelecida,  jovens com

idades iguais vivem juventudes desiguais” (p. 105).

Voltando à conversa com Bruna, perguntei a ela sobre o que os jovens do Perímetro

gostam de fazer e ela me respondeu que é muito tímida: “Às vezes eu me sinto uma velha

[risos], porque eu gosto mais de ficar em casa, de ler, estudar”. Ela não se sente como os

demais jovens: “agora o que eu reparo que os jovens gostam mais de fazer aqui é conversar, ir

pra praça, pra festa, badalar, ir pra quadra, mas é coisas que não estou acostumada a fazer”.

Ela se define como uma pessoa de poucos amigos: “aqui são mais as pessoas que estudaram

comigo. Por exemplo, o Leandro, a Leane, essas pessoas, mas os demais, não. Eu sou muito

simpática, falo com todos, mas amigo mesmo, assim, são poucos”.

Bruna contou que mora com os pais e os irmãos menores: “o do meio de 17 anos, só

estuda, está terminando o Ensino Médio. A menina de 14 anos está terminando o Ensino

Fundamental. E a mais nova, de 3 anos, começou a estudar este ano”. Nenhum dos irmãos e

nem ela própria ajudou aos pais na agricultura. Sua mãe também faz parte da Associação das

Mulheres  Agricultoras  Familiares  de Paraipaba,  vende bolo e  tapioca,  mas  é  o pai  quem

responde pelas despesas da casa, segundo ela. Vejamos o diálogo a seguir:

Eu: Vocês ajudaram o pai de vocês na agricultura?
Bruna:  Eu  particularmente  nunca.  Meu  pai  sempre  trabalhou  sozinho,  sempre
sustentou a casa sozinho. Minha mãe sempre foi dona de casa, às vezes ela vendia
alguma coisa pra ajudar em casa, dindin, essas coisas, mas nunca foi um trabalho
fixo.  Isso  até  ela  começar  a  trabalhar  na  Associação  das  Mulheres  Agricultoras
Familiares.
Eu: O seu pai tem lote? Ele faz o que?
Bruna: Bem, meu pai, eu não sei como é o nome, eu só sei que é aquele homem que
faz o intercâmbio entre o colono e a pessoa que quer comprar o coco.
Eu: O atravessador?
Bruna:  É [risos],  o  atravessador.  Meu pai  é este.  […] Ele compra  os cocos dos
colonos e passa pro comprador.
Eu: Seu pai nunca trabalhou na agricultura?
Bruna:  Meu pai  até  uns 10 anos atrás,  mais  ou menos,  ele  era  tirador  de  coco,
pegava no pesado mesmo. Só que ele ficou doente, aí ele foi, digamos, elevado de
cargo. Ele tem diabetes adquirida e tem problemas na coluna, bico de papagaio. Ele
virou atravessador, mas antes ele trabalhava mesmo no duro, no coco. Tem o lote da
minha vó, que ela dividiu por partes pros filhos. Então tem a parte da minha mãe,
que o meu pai é quem cuida. Ele paga um homenzinho pra manter sempre limpo,
porque do próprio terreno do lote ali ele tira o coco pra vender também. A gente
mora no quintal da vó, numa casa. Às vezes meu pai chama meu irmão pra ajudar,
mas não é fixo.
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Bruna  não  teve  vivências  na  agricultura  como  muitos  jovens  do  Perímetro.  As

expectativas da família em relação a ela se voltaram para os estudos. A mãe, por sua vez,

passou  a  desenvolver  atividades  voltadas  para  a  agricultura  familiar,  sobretudo,  quando

passou a fazer parte da associação das mulheres.  Ela  destaca também em sua fala alguns

aspectos  já  analisados  sobre  o  trabalho  no  coco,  que  se  caracteriza  pelo  desgaste  físico

provocado no corpo de quem o executa. O pai, em função da diabetes avançada, foi obrigado

a  abandonar  as  funções  de  tirador  de  coco.  Ele  trabalhou  durante  muitos  anos  para  um

atravessador conhecido no Perímetro,  ganhou experiência  e resolveu dar continuidade  aos

negócios em outra função, considerada mais leve, porque não faz o trabalho “bruto” que os

“tiradores” realizam. Por outro lado, ele “cuida do lote” herdado pela esposa, o que também

reafirma o modelo de sucessão do lote praticado entre os colonos, descrito anteriormente.

Quando ela aponta uma certa dificuldade em identificar a atividade executada pelo pai

(atravessador),  talvez seja porque,  por muito tempo,  o atravessador foi mal  visto entre os

colonos, era considerado um “sanguessuga” por muitos, como se ditassem os preços do coco a

serem pagos aos produtores. De fato, quando cheguei em 2001, havia essa visão negativa em

relação a essas pessoas, o que era ampliado em função dos “calotes” que os colonos recebiam

dos mesmos. Hoje, como o comércio do coco se dá, sobretudo, para as fábricas, havendo um

custo (da tirada  e  do transporte),  os  atravessadores  não têm essa imagem tão desgastada.

Lembro-me  de  Branco  ter  dito  que,  no  começo,  “haviam  muitos  atravessadores  que

enganavam os colonos, mas esses saíram do ramo. Hoje o colono é mais esperto e tem que ser

pagamento  no  dinheiro  e  à  vista”.  O  pai  de  Bruna,  na  verdade,  não  é  propriamente  o

atravessador, porque “ele tira o coco para outra pessoa”. Ele é uma espécie de chefe de equipe

(por isso Bruna informa que ele “subiu de cargo”); ou seja, tem uma turma de tiradores de

coco, então quando o atravessador precisa de coco, ele convoca o pai de Bruna, por exemplo.

Ele, portanto, não tem um capital de giro próprio e não vende diretamente para as fábricas. É

contratado por outras pessoas e ganha por comissão.

Retomando a conversa com Bruna, perguntei sobre suas perspectivas em relação ao

futuro e ela destacou que “primeiramente eu espero terminar o meu curso. E sim eu quero

terminar o meu curso de pedagogia”. Ela enfatiza o curso de pedagogia, porque cogitou, no

início, mudar de curso, mas foi se identificando com o mesmo à medida que foi avançando

nos semestres na universidade. Em suas palavras: “eu sempre quis fazer Direito. Sempre tive

isso em mente, mas acabei não passando em Direito. Então eu pensei que se é pra eu ingressar

em alguma área… Eu nunca quis parar, porque se eu parasse, eu não saberia se continuaria

depois”. Desse modo, como passou em pedagogia, antes de tentar mudar de curso, passou “a
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gostar da pedagogia”. Bruna tem um pensamento firme em relação ao seu projeto de futuro:

“Mas  eu  não quero  seguir  no  ramo da  educação  infantil,  porque  o  pessoal  pensa  que  tá

fazendo pedagogia, vai seguir no ramo da educação infantil. Não. Eu pretendo seguir na área

de gestão educacional, fazer mestrado e doutorado. É isso que eu quero do meu futuro”.

A narradora vem trilhando os passos para alcançar seus objetivos: faz parte de um

grupo de pesquisa, é bolsista e faz curso de inglês. Ela destaca que a faculdade exige muita

leitura  e  ela  vem se  dedicando  aos  estudos,  pois  tem consciência  de  que  há  uma  ampla

concorrência a ser ultrapassada, a fim de atingir seus objetivos. Bruna me disse que, através

de sua inserção no meio universitário, ampliou suas perspectivas em relação ao mundo que a

rodeia e aos seus planos. Conforme destaca Freitas (2015, p. 190) sobre trajetórias de jovens,

a inserção no mundo universitário se apresenta “como ação significativa na (re) elaboração de

visões de mundo e projetos de vida”.  Além disso, “propiciou uma ampliação da visão de

mundo que lhes permite atualmente repensar a relação com o seu meio de origem” (idem, p.

200). A esse respeito, segundo Bruna, os jovens com quem ela convive em Fortaleza, tanto na

UFC quanto na residência universitária, são diferentes dos jovens do Perímetro:

Bruna: Com certeza, porque primeiramente os daqui são mais relaxados, são mais
calmos. Acho que, como as próprias pessoas de Fortaleza chamam, eles chamam de
rurais, eles chamam a gente de rurais [risos]. As pessoas de Fortaleza, geralmente,
são mais abertas. Eles falam de assuntos, assim, que do nada eles voltam para aquele
tema com facilidade  e  falam muitos  palavrões,  principalmente  [risos].  São mais
abertos, mais comunicativos, mais festivos. E os daqui a gente vê que são pessoas
mais dadas, pessoas mais amigas mesmo. E as pessoas da capital são pessoas que
falam de temas, assim, conversam com todo mundo. São mais abertos.
Eu: Que temas?
Bruna: Temas desde raça, religião, cor, sexo, gênero. Essas coisas que as pessoas da
capital falam com abertura muito mais grande. E aqui não. As pessoas evitam falar
desses assuntos. Digamos que as pessoas da capital têm a mente mais aberta. Tanto é
que quando eu passei  a  morar  em Fortaleza  mesmo nesse  semestre  eu,  tipo,  eu
conversava com os jovens lá, mas agora meu contato é maior. Eu saio à noite, mas
eu tenho muito medo da violência. E eu vejo que as pessoas conversam assim, com
uma  liberdade  de  expressão!  É  uma  diversidade!  Então,  realmente  é  uma
universidade! E aí você começa a conhecer.
Eu: Então, depois que você foi estudar em Fortaleza abriu a sua mente também?
Bruna: Abriu, com certeza.    

A fala da jovem sintetiza como a entrada na universidade pode alargar as perspectivas

de vida de um jovem que nasceu e mora em um determinado espaço rural. Fazer parte do

mundo  universitário  foi  um  divisor  de  águas  na  vida  Bruna,  oferecendo-lhe  novas

possibilidades de se ver no mundo e de interagir com ele. Viver da agricultura nunca passou

pela cabeça dessa jovem, filha e neta de agricultores. A valorização dos estudos (por parte
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dela, principalmente, e da família, que a incentivou), somada às oportunidades trazidas pelas

políticas inclusivas, viabilizou seu acesso a um novo mundo.

No dia 19 de janeiro de 2018 tive a oportunidade de conversar mais uma vez com

Bruninha.  Ela  estava  no  último  semestre  do  curso,  mas  optou  por  fazer  o  trabalho  de

conclusão de curso no semestre  2018.2.  Com isso,  ela  acredita  que terá  mais  chances  de

concluir  um trabalho  de  qualidade  e  se  preparar  melhor  para  a  seleção  do mestrado.  Eu

reforcei a minha torcida para que seus projetos possam se concretizar. Apesar de Bruna estar

adaptada à vida em Fortaleza, ela me contou que passa as férias inteiras no Perímetro ao lado

da família. Durante o período letivo, não é em todos os finais de semana que ela se desloca

para casa, pois há demandas dos estudos que exigem sua permanência na capital.

As  trajetórias  aqui  apresentadas  enfatizam  experiências  juvenis  marcadas  pelas

incertezas e instabilidades próprias do tempo presente. Seus percursos e itinerário demonstra

“que é próprio da experiência social humana encontrar-se em permanente fluxo” (p. 241). É

por isso que uma dimensão importante deste trabalho foi compreender as transformações por

que passaram e continuam passando os colonos e suas famílias ao longo da existência do

Perímetro  Curu-Paraipaba.  Com  isso,  os  episódios  biográficos  narrados  não  seguem

necessariamente uma dimensão linear e previsível (BOURDIEU, 2005). Nossos atores vão se

deslocando em um determinado contexto que por vezes extrapola a individualidades desses

sujeitos e sua capacidade de escolha. “Por isso, por vezes referem-se ao futuro em termos

condicionais, a ideia de planificação do futuro é substituída pela de expectativa, pela ideia de

espera  investida  em sonhos  ou  ilusões   (PAIS,  2015,  p.  310).  A  trajetória,  construída  e

mobilizada pela busca de realização de seus projetos, portanto, é objetivação resultante da

interação entre os agentes e os campos de possibilidades (VELHO, 2013).
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ENCERRANDO CICLOS: notas finais sobre a pesquisa

Em julho (2018) voltei ao Perímetro para corrigir e ajustar o texto da tese a partir das

recomendações do orientador e aproveitei para rever meus interlocutores. Nirinha deu a ideia

de fazermos um café para mostrarmos o texto encadernado. Marcamos para a sede do Centro

Comunitário do D2, um local onde a comunidade realiza reuniões. Não foi possível conversar

com todos em razão de limitações pessoais170, mas as imagens a seguir trazem um pouco do

que foi esse breve encontro de gerações:

Imagem 43– Parte das gerações de interlocutores (as)

                                Fonte: Pesquisa de campo

Esta  imagem simboliza  um momento  muito  importante  da  construção  desta  tese,

momento em que pude mostrar  um pouco sobre os resultados da pesquisa,  bem como as

imagens fotografadas.  As fotos aqui  fazem parte  da memória da pesquisadora em campo,

numa tentativa de que o leitor possa visualizar a experiência vivida. Esses registros também

servem a mim mesma, no sentido do encerramento de um ciclo (o trabalho de campo), pois

devido à minha familiaridade com a temática pesquisada, eu também corri o risco de não

saber o tempo de parar, de encerrar a pesquisa. Se eu não tivesse essa consciência, toda vez

que estivesse em casa (o Perímetro), vivendo a minha singularidade cotidiana junto a minha

família e amigos (parte dos que atuaram como sujeitos da tese), poderia cair na armadilha de

permanecer “costurando infinitamente” o texto. Não sei até que ponto eu fui bem-sucedida

nessa  empreitada.  Por  outro lado,  os  registros,  nesse  caso,  demarcam também para meus

interlocutores e interlocutoras, o fato de que minha atuação como pesquisadora findou e eu

volto a ser a esposa do Cauby, a pessoa que faz parte da família de Seu Romildo, a “doutora

170 Alguns estavam doentes, foram ao médico, estavam trabalhando ou não estavam em casa.
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Virzângela”,  que  assessora a entidade das mulheres agricultoras.  Também não sei até que

ponto esses papéis se articulam e desmembram, mas fica a tentativa de reflexão sobre a saída

da pesquisadora do campo da pesquisa. De todo modo, esse também foi o período em que

retornei ao campo para fechar questões pendentes e tomar decisões pessoais em relação ao

fechamento da tese. Na oportunidade, reuni algumas das pessoas que foram essenciais nessa

construção: na foto acima estão Dona Teresa, Seu Zé Barroso, Nirinha, Marquim, eu, Joabe e

Vitória, três gerações que dialogaram comigo ao longo dessa caminhada.

Fui à casa de Seu Evan e convidei a ele e Branco para retornamos ao seu lote. Fomos

(Cauby e eu) buscar Seu Evan na sua casa, na sede do município. Ele queria ir em sua moto,

mas achamos melhor buscá-lo. Na noite anterior, sua esposa fez questão de salientar que ele

quase matou a ela e aos filhos, de tanto trabalho na roça. Ressaltou que ele mesmo já está

doente  da  coluna  e  não deve  pilotar  uma moto.  Ele  refutou:  “Que nada!  Eu deixei  tudo

formado  na  agricultura”  [risos].  Branco  combinou  de  nos  encontrar  no  lote,  às  6  horas,

“porque de  lá  vou resolver  outro negócio”.  Enquanto  íamos  no carro,  Seu Evan relatava

algumas  situações  vivenciadas  no  passado.  Perguntei  se  ele  se  sente  mais  em  casa  no

Perímetro ou em sua comunidade de origem e ele respondeu: “Aqui. Aqui é bem melhor”.

Com pouco tempo que chegamos ao lote, Branco chegou em sua moto.

Foi um momento muito interessante:  pai e filho falando das dificuldades do coco.

Branco estava desmotivado com o preço do coco: “nem tem coco e nem tem preço!” O coco

no Perímetro é sinônimo de trabalho e movimento.  “Quando o coco tem preço, a coisa é

diferente”, destacou Branco. Apesar de descrente, ele não pretende mudar de ramo e nem

vislumbra outras possibilidades. A seguir duas imagens desse momento de encontro.

Imagem 44 – Branco e Seu Evan

                                 Fonte: Pesquisa de Campo.
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Imagem 45 – Encontro com interlocutores

                                   Fonte: Pesquisa de Campo.

Nesta última imagem fica o registro da pesquisadora feliz com parte de seu texto em

mãos, depois de compartilhar um pouco do que consegui captar dessas vidas que permeiam

meu campo de pesquisa. Senti da parte dos interlocutores, o que popularmente chamamos de

“consideração”, uma espécie de empatia ou solidariedade em relação à pesquisadora e seu

estudo.  Quem sabe,  sentiram-se  importantes,  porque  também quis  partilhar  com  eles  os

resultados de um trabalho de mão dupla.  O grande desafio agora é considerar  o trabalho

terminado, ainda que muitas outras questões tenham ficado em aberto ou que os resultados

aqui  apresentados  abram perspectivas  para  outros  estudos  e  pesquisas.  É  esse  o  sentido

incompleto, parcial e inconcluso do conhecimento científico e nem foi minha pretensão tomar

a realidade estudada como fixa e possível de ser captada como totalidade definitiva. Ou, como

disse o cantor Belchior: “também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer

pessoa”. As vidas das pessoas que compuseram este estudo não cabem no texto da tese. Suas

experiências são maiores e vão muito além do que podemos captar.

Entender  as  trajetórias  de  jovens  (filhos  e  netos)  de  colonos  exigiu  mais  do  que

entrevistar esses sujeitos, foi necessário compreender o contexto em que eles se inserem e,

mais que isso, foi imprescindível retroceder no tempo e conhecer seus antecessores (pais e

avós), conhecer suas experiências de antes e de depois de chegarem ao Perímetro, que dividi

arbitrariamente entre o tempo da cana e o tempo do coco. Através das lembranças dos velhos

colonos  foi  possível  dar  sentido  e  concretude  ao  tempo  da  cana  e  ao  tempo  do  coco,

conferindo materialidade ao tempo vivido.

Em linhas gerais o tempo da cana simboliza um período marcado pela obediência ao

poder instituído pelo DNOCS. Foi a época da chegada, do estranhamento, da rebeldia e da

adaptação à identidade de colono, um sujeito produtor que deveria fornecer a matéria-prima
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para  a  agroindústria  da  cana-de-açúcar.  Em  contrapartida,  o  tempo  do  coco  simbolizou

rupturas, significou, de certa forma, o declínio do poder do DNOCS e o protagonismo dos

colonos, tomando suas próprias decisões sobre o que e como produzir, a decidirem sobre a

partilha  do  lote  entre  os  herdeiros  e  até  mesmo  a  tomarem  a  decisão  de  “vender”  a

propriedade.  O  tempo  do  coco  foi  um  tempo  marcado  pelo  rompimento  das  cancelas,

materializado através da construção da Estrada do Sol Poente, que por sua vez transformou as

formas  de  produção,  comercialização  e  mobilidade  dos  colonos  e  demais  moradores  do

Perímetro. Espaços destinados à produção agrícola (Setor D2) passaram a ser uma espécie de

corredor  comercial  do  Perímetro,  ampliando  o  potencial  turístico  da  região  e  abrindo

oportunidades para os habitantes do Perímetro encontrarem novas formas de ganhar dinheiro.

Durante a construção da tese foi possível observar que a primeira geração de colonos

carrega em sua trajetória as características próprias de uma família tradicional camponesa.

Eles, filhos e netos de agricultores, foram socializados através do trabalho na roça. A ausência

ou o difícil acesso à escola talvez tenha fortalecido esse modelo de conduta dos pais. Dar

continuidade à profissão de agricultor era, talvez, o futuro provável ou o mais possível diante

de tantas adversidades que essas famílias enfrentavam, quando geralmente não tinham a posse

da terra e produziam, portanto, nas terras do patrão.

Desse modo, havia um vínculo com a terra desde a infância como uma estratégia de

sobrevivência coletiva da família, ou seja, todos trabalhavam para extrair da terra o necessário

para  garantir  a  sobrevivência  familiar.  O  trabalho,  desse  modo,  tem  um  valor  moral,

disciplinador (“eu deixei meus filhos tudo formado na agricultura”), que capacita os filhos

para serem pessoas dignas, além de ser um veículo de sociabilização. Essa herança cultural

faz com que colonos e filhos de colonos estranhem e deslegitimem a legislação que proíbe o

trabalho infantil, a qual, segundo eles, impede que os pais socializem os filhos no trabalho no

lote,  deixando  uma  forte  lacuna  nessa  relação  entre  pai  (anteriormente  mestre)  e  filho

(anteriormente  aprendiz).  Alguns  entrevistados,  contudo,  não  aceitaram essa  imposição  e

continuaram socializando os filhos por meio do trabalho, o que demonstra certa resistência ao

modelo imposto pelo Estado.

Considerando a importância do trabalho familiar para garantir a produção no âmbito

do lote, os colonos envolviam todos os filhos e a esposa na realização das tarefas diárias. Essa

geração composta  pelos  filhos  de colonos  aliava  os  estudos (oferecidos  inicialmente  pelo

próprio  DNOCS)  com  as  tarefas  de  cuidar  do  lote.  Esse  modelo  socializador  vem  se

modificando  em  relação  às  novas  gerações  (netos  de  colonos),  denotando  um  possível

rompimento da tradição em que os filhos acompanhavam os pais em sua lida.
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Através da pesquisa de campo foi possível perceber que esse rompimento pode se

colocar de forma mais efetiva entre os jovens que estão cursando o Ensino Médio, período em

que  a  escola  exerce  um  papel  mais  decisivo  na  formação  dos  mesmos  e  influencia  na

elaboração de seus projetos de vida, que por sua vez reforçam o significado positivo de se ter

um diploma, símbolo de status social. Aqui também fica mais evidente certa desvalorização

social  em torno da agricultura,  que se manifesta,  dentre outros aspectos, pela demanda de

esforço físico que a atividade exige e o não reconhecimento social que cerca essa categoria.

Não  seguir  essa  profissão,  desse  modo,  pode  simbolizar  a  negação  do  que  vem  sendo

idealizado negativamente em torno do ser agricultor, traço muito forte, por exemplo, na fala

de Joabe.

Não posso desconsiderar que as condições objetivas de ser e exercer a profissão de

agricultor são desfavoráveis no cenário atual em que se encontra o Perímetro: os preços dos

produtos  não  acompanham  os  custos  de  produção  e  a  indisponibilidade  de  água  para  a

irrigação  fecha  o rol  de  dificuldades  vivenciadas  pelo  produtor.  Ter  uma profissão  e  um

emprego  fixo  faz  parte  dos  sonhos  de  muitos  dos  jovens  entrevistados.  Essa  profissão

escolhida, em sua maioria, exige a formação universitária, que por sua vez só se consolidará

com a saída – ainda que provisória – do Perímetro.

Essa dicotomia estudos versus agricultura, de certa forma, é reforçada nos discursos

dos pais (“se ele não quiser estudar ele vem pra roça”), os filhos de colonos. A agricultura é

uma segunda opção ou o rumo certo de quem não conseguiu prosperar em outra profissão.

Para alguns, é como um castigo, um infortúnio ou, como me disse um dos interlocutores: “a

agricultura é a última profissão que ficou no mundo”.

Contudo,  nem  sempre  o  desejo  de  cursar  uma  faculdade  é  viável,  porque  isso

pressupõe uma condição financeira que responda aos custos relativos à sua manutenção na

capital ou o deslocamento diário. Assim, embora a escola fortaleça e legitime a ideologia de

que  através  dos  estudos  o  jovem  poderá  alcançar  seus  sonhos,  revelando  o  caráter

meritocrático  que  circunda  o  acesso  e  o  não  acesso  ao  nível  superior,  essa  doxa  não  é

totalmente verdadeira,  especialmente porque as vagas nos cursos públicos são reduzidas e

porque nem todos os pais (ou familiares) conseguem responder pelos custos que abrangem a

concretização desse sonho, seja em uma universidade pública ou privada. Fica evidente, nesse

sentido,  que  as  trajetórias  juvenis  são  orientadas  por  projetos  que  se  consolidam  ou  se

transformam  em  um  determinado  contexto  de  possibilidades,  cercado  por  incertezas  e

impasses que podem tornar o futuro por vezes imprevisível e fluido.
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Por outro lado, não há um perfil homogêneo de jovem do Perímetro, não há um único

jeito de ser jovem e, consequentemente, seus sonhos e projetos são diversos. A juventude,

nesse caso, é decididamente marcada pelas trincheiras que separam ricos e pobres, além das

estruturas  culturais  e  familiares  que  influenciam  modos  diferenciados  de  vivenciar  as

experiências juvenis. Os jovens aqui pesquisados são pessoas pobres, que vivem com muitas

dificuldades. As trajetórias, consequentemente, carregam marcas da subjetividade de cada um

e caracterizam-se  pelas  estratégias  particulares  que  esses  sujeitos  empregam ao longo  do

tempo. Assim, mesmo diante de todas as dificuldades que circundam a produção agrícola – a

falta de incentivos/políticas públicas foi apontada por Joabe como um dos desestímulos para

que os jovens se interessem por essa atividade –,  esta ainda é uma das possibilidades de

acesso ao mundo do trabalho por parte dos jovens, especialmente através da comercialização

do  coco.  São  eles  os  trabalhadores  do  coco  (cortadores  e  puxadores),  jovens  que  se

acostumam a conviver com um corpo exaurido, alquebrado e fatigado.

Outros  jovens,  a  exemplo  de  Marquim,  também vislumbraram na  agricultura  uma

oportunidade  de  futuro  ou  estratégia  de  vida.  Aqui  merece  destaque  a  relação  que  ele

estabeleceu com o pai,  que o ensinou a viver e a trabalhar, preparando-o para assumir as

atribuições e papéis relacionados ao mundo adulto. As atividades relacionadas à agricultura

são uma alternativa diante das dificuldades que os jovens encontram para acessar ao mercado

formal de trabalho. Como ele disse: “ninguém pode fazer uma coisa só”. É preciso estudar,

mas também aprender a trabalhar e é com essa mesma filosofia de vida que ele pretende

educar o filho.
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GLOSSÁRIO

Agricultura  de
sequeiro

Plantio durante a quadra chuvosa

Atravessador Compra o coco do produtor e o revende

Agradozinho Espécie de pagamento simbólico pelo trabalho de crianças

Arremediado Pessoa que possuía algum recurso financeiro (dinheiro ou bens)

Baixa Terreno úmido, próximo a uma lagoa ou nascente de água

Brocar é cortar o mato com a foice, preparando o terreno para o plantio

Bregueço Coisa de baixo valor financeiro

Capina Serviço de limpeza de mato com o uso de enxada

Carreira  de
coqueiro

Fileira de plantas de coqueiro

Confuseiro Pessoa que faz confusão, que questiona tudo

Espalhar a cana Ato de semear a cana em uma vala

Espinhaço Coluna vertebral

Incentivação Incentivo
Ir simbora Voltar para o lugar de onde veio

Jacá Espécie de cesto, feito de bambu. Recipiente em que os animais
transportam carne, peixe, queijo, etc

Leira Elevação do solo para drenagem de água em terrenos alagados,
propiciando o seu plantio

Maldizência Se lastimar, se queixar

Maniva Rama da mandioca

Mercantil Comércio que vende gêneros alimentícios e outros produtos

Mudança de rede Refere-se a mudar, trocar a rede de irrigação

Pastorar Vigiar
Poço Profundo Poço semi-artesiano

Puxar o coco Ato de retirar o coco do pé da planta e colocar em um local de

fácil acesso para o caminhão
Ruminha Agrupamentos de pequenas quantidades de cana

Sulco Vala na terra aberta através dos serviços de trator
Terra aradada Terra pronta para o plantio através dos serviços de trator
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Terra brejada Terreno alagado
Terra cansada Terreno  de  baixa  produtividade  devido  ao  uso  contínuo  e

ininterrupto

Terra descansada Terreno novo, fértil, com pouco ou nenhum uso para agricultura
Terra gradeada Terreno  pronto  para  o  plantio  através  de  serviços  de  grade

niveladora

Terra sucada Terreno  com  valas  para  o  plantio  de  cana-de-açúcar,  capim  ou

batata
Vazante Terra próxima a rios, lagoas ou açudes, boas para o plantio porque

permanecem úmidas, mesmo com o fim da quadra chuvosa

Varedinha Caminho estreito situado numa mata fechada
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