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 RESUMO 

 

Os estudos que enfocam as relações de gênero no meio rural revelam que as 

mulheres atuam cada vez mais no desenvolvimento de sistemas de produção 

sustentáveis, na transformação da economia, na valorização do seu trabalho e no 

reconhecimento do seu papel como sujeito social para o desenvolvimento social, 

econômico, ambiental e político dos espaços rurais. Este trabalho suscita reflexões 

sobre a organização das mulheres rendeiras no Assentamento Maceió, a 60 km da 

sede do município de Itapipoca e aproximadamente 200 km da cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceará. Inseridas diretamente em problemáticas de natureza 

política, econômica e social que atingem os recursos ambientais da comunidade, 

elas atuam em três frentes de ações distintas: na manutenção da cultura da renda 

de birro; na defesa por uma praia livre através da ocupação e da construção de um 

acampamento numa faixa litorânea de terra ameaçada pela especulação imobiliária; 

e, no planejamento e execução de um projeto produtivo que envolve o manejo e 

cultivo de algas marinhas. Por meio de uma metodologia de natureza qualitativa, 

empregando o método de Estudo de Caso e técnicas de entrevistas semi-

estruturadas e observação participante, o objetivo geral deste estudo é investigar 

como se constitui a organização das mulheres rendeiras do grupo “Tecendo 

Sonhos”, por meio dos significados atribuídos às suas ações sociais, econômicas, 

políticas, culturais, ambientais, na construção de um território camponês. Nesta 

perspectiva, busca-se como objetivos específicos: Construir a trajetória do grupo, 

sua história, organização e luta; Identificar as referências que orientam a dimensão 

simbólica das ações das mulheres; Analisar as motivações que mobilizam as 

mulheres para alternarem e atualizarem suas ações no grupo. É trazida para o 

debate a discussão sobre a construção do território camponês, a partir das formas 

de inserção nos espaços de poder pelas mulheres e das lutas que envolvem a 

construção de territorialidades. As mulheres, organizadas coletivamente, produzem 

um valor material, mas principalmente, simbólico, ao relacionarem seu trabalho 

artesanal da renda de birro com uma territorialização camponesa.  

 

Palavras-chave: Territorialidades. Assentamento Rural. Mulher Rendeira. 

 

 



ABSTRACT 

 

The studies focused on the relations between genders in the rural areas reveal that 

the women act more and more in the development of sustainable production 

systems, in the transformation of economy, in the appreciation of their work and in 

the recognition of their role as a social subject for the social, economic, 

environmental and political development of the rural spaces.This work raises 

reflections about the organization of the lace-making women of the Maceió 

Settlement, located 60 km from the headquarters of the Itapipoca county and 

approximately 200 km from the city of Fortaleza, capital of Ceará State. Directly 

envolved in political, economic and social problems, that affect the environmental 

resources of the community, tey act on three fronts of distinct actions: on the 

maintenance of the culture of the lacemaking craft activity; on the defense of a free 

beach  through the occupation and the construction of a camp in a coastal strip of 

land submitted to estate speculation; and, in the planning and execution of a 

productive project that involves the management and cultivation of seaweed. 

Through a qualitative metodology, employing the method of Case Studying and 

techniques of semi-structured interviews and participant observation, the general 

objective of this study is to investigate how is the organization of lace-making women 

of the group “Weaving Dreams”, through the meanings assigned to their social, 

economical, political, cultural, environmental actions in the construction of a peasant 

territory. In this perspective, the seeked specific objectives are: to build the trajectory 

of the group, its history, ogranization and struggle; Identify the references that guide 

the symbolic dimension of the actions of the women; Analyze the motivations that 

mobilize the women to alternate and update their actions in the group. The 

discussion about the construction of the peasant territory is brought to debate by the 

types of inclusion in the spaces of power by the women and by the struggles that 

involve the contruction of territorialities. Collectively ogranized, the women produce a 

material value, but mainly, symbolic, to relate their craftsmanship of lacemaking with 

a peasant territorialization. 

 

Key-words: Territorialities. Rural Settlement. Lacemaker Woman. 
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1 INTRODUCÃO 

 

O conhecimento científico está marcado pela leitura de mundo 

consolidado na modernidade de forma fragmentado, onde o saber disciplinar tornou-

se parte constitutiva da maneira de pensar e tecer relações em tudo que cerca o 

mundo moderno. 

Contudo, Veiga Neto (1996, p.107) afirma que “a fonte” dos males do 

conhecimento científico não estaria na fragmentação do objeto a conhecer, 

recomendado por Descartes, mas na separação cartesiana entre a “res estensa e a 

res cogitans, ou seja, no nosso afastamento, enquanto pensantes, do resto do 

mundo” 1.  

 
não se trata de nos vermos constituídos pela combinação de duas 
dimensões: uma dimensão racional (lógica, com verdades demonstráveis, 
universal) e outra dimensão humana (da vontade, dos interesses e das 
ações), mas sim de vermos que a racionalidade é construída socialmente e, 
mais ainda, que o próprio conceito de razão é um construto social. Assim, 
não só a prática e o conhecimento científicos são uma invenção da 
Modernidade como, também, a ideia que fazemos da Ciência. (VEIGA 
NETO, 1996, p.108). 

 
Imersos na vida social, os saberes são embotes de entendimentos e 

práticas do que é conhecimento e o ato de conhecer, o que remete ao 

imprescindível reconhecimento de contradições, na busca por um olhar que vá além 

do paradigma mecânico do mundo, considerando o saber que decorre da razão e da 

empiria, ou seja, de uma razão humana incidindo sobre a realidade. De acordo com 

Maturana apud Moreira (2004) não há necessidade de separar a ciência da vida 

cotidiana, pois a ciência se configura nesses moldes uma atividade humana e 

cotidiana2. 

Nessa relação “ciência e vida cotidiana”, reconheço que minhas 

motivações para o desenvolvimento dessa pesquisa como proposta de estudo 

estiveram intimamente ligadas a minha proximidade com o rural, especificamente em 

                                                           
1
 A res estensa refere-se à realidade do mundo da sensibilidade, no plano das emoções, da des-

razão. A res cogitans refere-se por sua vez ao plano das ideias, o pensado, a própria razão (VEIGA 
NETO, 1996). 
2
 O que caracteriza e difere o cientista do observador cotidiano é o critério de validação das 

explicações estabelecido pela comunidade científica e a sua aceitação, já que “toda explicação é uma 
reformulação da experiência aceita por outro, segundo algum critério de validação” (MOREIRA, 2004, 
p.605). 
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áreas de assentamentos rurais, e com os estudos sobre relações de gênero, ambos 

estabelecidos a partir da minha formação acadêmica. 

Segundo Gondim (2002), a pesquisa tem características de um processo 

artesanal, o que significa que as habilidades são aprendidas paulatinamente, no 

decorrer do processo de interação com um “mestre” ou com “artesãos” mais 

experientes. Iniciei esse processo de exercício de pesquisa ainda na graduação em 

Economia Doméstica pela Universidade Federal do Ceará (UFC), exercitando novas 

sociabilidades ao participar do Núcleo de Estudo sobre Gênero, Idade e Família 

(NEGIF) 3.  

Debrucei-me a estudar a família camponesa, as relações de gênero no 

campo, para compreender a realidade vivida no campo, em especial sobre 

assentamentos rurais. A curiosidade para pesquisa, na tentativa de interpretar a 

realidade, decodificando o real e compreendendo as relações sociais, aflorou 

quando tive a oportunidade de participar como bolsista em três projetos de pesquisa 

entre os anos de 2005 a 2008, financiados pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) 4. 

Ainda no ano de 2008, a possibilidade de uma formação complementar 

mais consolidada ocorreu com o meu ingresso no Estágio de Vivência do Programa 

Residência Agrária (PRA) 5. O Estágio de Vivência me proporcionou vivenciar o dia a 

dia das famílias que vivem no campo, em dois momentos de luta pela terra: o 

acampamento e o assentamento. 

                                                           
3
 O NEGIF, criado em 1998, é um núcleo de estudos e pesquisas sobre mulher e relações de gênero, 

formado por professoras e estudantes do departamento do curso de Economia Doméstica da UFC, 
em que se discute não só áreas temáticas de Família, Adolescência, Infância, Gênero, Mulher, mas 
também outras temáticas como a questão agrária. Site oficial: <http://www.negif.ufc.br/>. 
4
 Projeto “Tempo e Lugar nos Assentamentos Rurais do Ceará – Organização e Construção de 

Gênero” realizado de Fevereiro/2005 a Julho/2006; Projeto “Cartografia de Lugares e de Tempos 
Sexuados nos Assentamentos Rurais: Escavando Rupturas à Ordem Binária” realizado de 
Agosto/2006 a Julho/2007; Projeto “Novas Mobilidades e Ressignificações no Campo Político e 
Produtivo/Econômico de Mulheres Assentadas no Assentamento Chê Guevara/Ocara” realizado de 
Agosto/2007 a Julho/2008. Ambos sob Orientação da Profª Drª Gema Galgani Silveira Leite 
Esmeraldo. 
5
 O Programa Residência Agrária (PRA) criado em 2004, é uma ação conjunta realizada pelo 

convênio firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), junto a Instituições Federais de Educação Superior (IFES). 
O PRA tem como objetivo ampliar a formação de estudantes de graduação dos Cursos de Ciências 
Agrárias através de Estágio de Vivência em áreas de assentamentos do estado do Ceará. As 
atividades são desenvolvidas em Tempo Universidade e Tempo Comunidade e consiste de 
capacitações, oficinas, seminários, vivência em assentamentos, tendo como base a ação formativa 
para a transição da agricultura familiar tradicional para o manejo agroecológico. A respeito, ver 
MOLINA et al., 2009; FERNANDES, 2013. 

http://www.negif.ufc.br/
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Por conseguinte, essa experiência colaborou para minha inserção em 

2009, na equipe de técnicos da Associação de Cooperação Agrícola do Estado do 

Ceará (ACACE) vinculada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), no Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

As atividades desempenhadas nos seis assentamentos rurais em que 

atuei pela Assistência Técnica Social e Ambiental (ATER) 6 implicaram no diálogo 

entre os conhecimentos acumulados durante a minha vida acadêmica e atuação 

como técnica. Com isso, a caminhada profissional e os caminhos da pesquisa 

desenvolveram-se em uma relação intrínseca, na qual eu não tinha como vivenciar o 

campo sem a estranheza do olhar de pesquisador.  

Ao longo da minha atuação acadêmica e profissional, tive a possibilidade 

de verificar a íntima relação entre as ações das mulheres camponesas e o ambiente, 

que de acordo com Souza (2008) se estabelece a partir das experiências e 

interações históricas dessas mulheres e não por características próprias do sexo 

feminino. 

Em concordância, Siliprandi (2000, p.70, grifo da autora) afirma que, 

 
Não é por terem nascido mulheres, no sentido essencialista do termo, que 

elas têm a contribuir na discussão de propostas. É porque se tornaram 

mulheres – e estão inseridas socialmente em atividades específicas, porque 

têm pontos de vista historicamente e socialmente construídos, que podem 

oferecer visões sobre o desenvolvimento social que o pensamento e a 

prática masculinos não são capazes de abarcar.  

 
Os movimentos de mulheres camponesas assumiram como uma luta das 

mulheres as lutas ambientais e por um modelo de desenvolvimento mais sustentável 

(SILIPRANDI, 2007). Apesar disso, de acordo com a autora, é muito comum verificar 

quando se busca trabalhos de caráter teórico ou prático, enfoques “produtivos” ou 

voltados para a “natureza”, do que o enfoque social “que incluiriam uma 

preocupação com o papel específico que as pessoas, e em especial as mulheres, 

desempenham nos sistemas produtivos em questão e com a sua situação de 

subalternidade no meio rural” (SILIPRANDI, 2000, p. 62)  7.  

                                                           
6
 Os assentamentos trabalhados na ATER foram o Assentamento Novo Horizonte, localizado no 

município de Tururu, e os Assentamentos Mulungu, Rajada, Ramada I, Ramada II e Maceió, ambos 
localizados no município de Itapipoca. 
7
 Segundo Siliprandi (2000) destacam-se algumas organizações que procuram realizar essa 

articulação, e que encontram no ecofeminismo as principais referências teóricas para o seu trabalho 
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Estudos que enfocam as relações de gênero no meio rural revelam que o 

papel das mulheres na agricultura familiar, com a desvalorização e a invisibilidade 

do trabalho feminino, são temas recorrentes em diversas análises. Esmeraldo (2008) 

e Amaral (2005) apontam que o trabalho das mulheres camponesas conserva o 

sentido de “ajuda”, ou seja, complementar ao trabalho dos homens.  

Também Pacheco (s.d, p.2-3) avalia que 

 
as análises de gênero têm mostrado a subordinação e a subvalorização do 
trabalho das mulheres. [...] Embora elas participem de numerosas 
atividades agrícolas e extrativas em dupla ou tripla jornada, a invisibilidade 
de seu trabalho permanece. Quando mulheres e crianças realizam o mesmo 
trabalho que o homem, é comum dizer-se que estão “ajudando”. Desde 
1991 os movimentos de mulheres lançaram campanha por seu 
reconhecimento como trabalhadoras rurais.  

 
Contudo, as mulheres camponesas cada vez mais atuam no 

desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis, na transformação da 

economia, na valorização do seu trabalho e no reconhecimento do seu papel no 

desenvolvimento social, econômico, ambiental e político dos ambientes rurais, o que 

vem provocando mudanças e desconstruções na representação do trabalho tido 

como “ajuda”.  

As formas de organização e as ações desenvolvidas são as mais 

diversas. Nessas diversidades de trajetórias surgem no horizonte reflexivo desta 

pesquisadora algumas inquietações: Que referências orientam a organização das 

mulheres em grupo? Que dimensões simbólicas podem ser percebidas em suas 

ações nos espaços de trabalho e de vida? Quais motivações mobilizam as mulheres 

para alternarem e atualizarem suas ações no grupo?  

Pude observar na minha caminhada profissional as ações das mulheres 

camponesas com quem tive a oportunidade de conviver. Dentre elas, um grupo em 

especial me chamou atenção, por revelarem atuações afirmativas na construção de 

novas formas coletivas de organização.  

Segundo Rodrigues (2007, p.11) “o conceito de problema de pesquisa 

pode ser entendido como uma questão que desperta interesse e curiosidade, cujas 

informações parecem não ser suficientes para a solução”. É a partir dessa 

curiosidade que o campo empírico para esta investigação vai tomando forma, 

buscando apreender através do estudo de um grupo de mulheres rendeiras, como 

                                                                                                                                                                                     
prático. Contudo, não é intenção desse trabalho dialogar com o ecofeminismo e suas implicações 
práticas. Para uma colocação mais detalhada sobre a temática ver, Siliprandi, 2000, 2006, 2009. 
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as mulheres camponesas experimentam e participam da construção do território 

camponês, a partir das trajetórias individuais e coletivas, no universo lógico e 

simbólico que as orienta.  

O campo de análise desta pesquisa é uma área de reforma agrária, 

localizada na planície litorânea oeste do Estado do Ceará, a 60 km da sede do 

município de Itapipoca e aproximadamente 200 km da cidade de Fortaleza, capital 

do Estado (FIGURA 1). Em uma região semiárida, de clima tropical quente semiárido 

brando (IPECE, 2012), o Assentamento Maceió, formado por zonas de praia e pós-

praia, campos de dunas, lagoas e riachos, possui uma área de 5.844,72 hectares, 

distribuídos em 12 comunidades: Maceió, Apiques, Córrego da Estrada, Coqueiro, 

Jacaré, Humaitá, Bode, Mateus, Córrego Novo, Bom Jesus, Barra do Córrego e 

Lagoa Grande. 

 
Figura 1 – Mapa de Localização do Assentamento Maceió no município de Itapipoca – Ce. 
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Situado no Território Vales do Curu e Aracatiaçu8, o acesso ao 

Assentamento é feito em carros de transporte particulares denominados “pau-de-

arara”  9. Da cidade de Itapipoca pela CE-168 sentido praia da Baleia, segue-se por 

uma estrada de terra que em período chuvoso dificulta a condução das famílias 

(FIGURA 2).   

 
Figura 2 – Imagens das vias de acesso e do transporte para o Assentamento 
Maceió.

 
   Fonte: própria autora (2013). 

 

                                                           
8
 O Programa Territórios da Cidadania foi lançado pelo Governo Federal em 2008, visando o 

desenvolvimento territorial sustentável. O Estado do Ceará foi dividido em seis grandes territórios: 
Cariri, Inhamuns Crateús, Sertão Central, Sobral e Vales do Curú e Aracatiaçú. O Território Vales do 
Curu e Aracatiaçu abrange uma área de 12.143,70 Km² e é composto por 18 municípios: Amontada, 
Apuiarés, General Sampaio, Irauçuba, Itapagé, Itapipoca, Itarema, Miraíma, Paracuru, Paraipaba, 
Pentecoste, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Tejuçuoca, Trairi, Tururu, Umirim e 
Uruburetama (Dados retirados do site: <http://www.territoriosdacidadania.gov.br>). 
9
 É assim que as famílias denominam os carros que fazem o deslocamento diário à sede do 

município. O transporte é feito duas vezes ao dia: na primeira viagem o carro sai do Assentamento 
ainda de madrugada, chega cedo da manhã em Itapipoca e retorna para o Assentamento no começo 
da tarde. A segunda viagem sai do Assentamento no final da manhã e retorna no final da tarde. 
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Através da CE-168 se dá o deslocamento diário de pessoas que vão a 

Itapipoca (principal centro de comércio). Estudantes fazem esse percurso tanto para 

frequentar as unidades da rede municipal de ensino com sede no Assentamento10, 

quanto os que saem do Assentamento para Itapipoca, onde dão continuidade aos 

estudos de ensino superior. 

O Assentamento possui infraestrutura e serviços básicos de saúde 

precários, tendo em vista que são desprovidos de fornecimento de água tratada e 

encanada, esgotamento sanitário e rede coletora de esgoto11. A água utilizada para 

consumo familiar e uso doméstico é puxada por bombas d‟água manuais instaladas 

nos poços dos quintais das casas. Para o consumo animal a fonte de água é a 

Barrinha, lagoa localizada entre as comunidades Maceió e Bode12. 

Com aproximadamente 900 a 1.000 famílias, somando cerca de 5.000 

pessoas (Projeto Político Pedagógico da Escola do Campo, 2011), é considerado 

pelos próprios moradores como o maior Assentamento na região do litoral brasileiro 

tendo como característica atual a luta pelo território (terra, praia e mar) em 

consequência da ameaça de invasão por grandes empreendimentos turísticos.  

A família é a unidade básica da produção, apresentando como principais 

atividades econômicas13 a pesca, a agricultura de subsistência através do plantio de 

lavouras temporárias onde predomina basicamente o cultivo de milho, feijão, 

mandioca, coqueiro e cajueiro, a criação de pequenos animais nos quintais das 

casas tais como porcos e aves (galinhas, patos, perus, capotes), e a atividade não 

agrícola desenvolvida exclusivamente por mulheres, envolvendo a tradição cultural 

da confecção artesanal da renda de birro14.  

A maioria das mulheres assentadas, além do trabalho doméstico e dos 

cuidados na agricultura e com os pequenos animais, desenvolvem a arte do 

                                                           
10

 O Assentamento dispõe de três unidades de ensino: uma de ensino fundamental, localizada na 
comunidade Maceió e duas de ensino médio, uma localizada na comunidade Córrego da Estrada e 
outra na comunidade Jacaré. 
11

 Vale ressaltar que um projeto de adutora está sendo implantado na comunidade Maceió com o 
intuito de beneficiar as famílias com água encanada.  
12

 A Barrinha recebe água do riacho que corta a comunidade Maceió. O riacho, chamado de “Lagoa 
do Maceió”, é utilizado para banhos e para lavagem de roupa. 
13

 A maior parte das famílias assentadas tem sua renda familiar complementada pelo recebimento de 
benefícios do Governo Federal (bolsa família e aposentadoria). 
14

 A renda de bilro é comumente conhecida no Ceará como “renda de birro”, “renda da terra” ou 
simplesmente “renda de almofada”. A escolha para este trabalho foi enfatizar o nome “renda de birro”, 
mais usado pelas rendeiras brasileiras e em especial pelas mulheres do Grupo Tecendo Sonhos do 
Assentamento Maceió. Embora a palavra birro não conste no dicionário brasileiro como sinônimo de 
bilro, comungo com a afirmação de Rendero (2012) de que essa opção fortalece um patrimônio e a 
cultura das “Donas da Renda”. 
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“dedilhar os birros”, tecendo peças em renda de birro que contribuem com o 

orçamento familiar.  

A pesquisa se propõe investigar em especial as mulheres que fazem 

parte do “Grupo de Mulheres Rendeiras Tecendo Sonhos” na comunidade Maceió, 

as quais, organizadas de forma coletiva, estão inseridas diretamente em 

problemáticas de natureza política, econômica e social que atingem os recursos 

ambientais da comunidade. 

O grupo é formado por 30 mulheres que possui atuação coletiva em três 

frentes de ações distintas: na manutenção da cultura da renda de birro; na defesa 

por uma praia livre através da ocupação e da construção de um acampamento numa 

faixa litorânea de terra ameaçada pela especulação imobiliária15; e, no planejamento 

e execução de um projeto produtivo que envolve o manejo e cultivo de algas 

marinhas16.   

 
       Figura 3 – Gráfico do número de mulheres rendeiras do Grupo Tecendo Sonhos, distribuído  
                       de acordo com a participação nas ações coletivas. 

 
        Fonte: própria autora (2014). 

                                                           
15

 O Acampamento Nossa Terra é fruto de uma ocupação realizada no ano de 2007 pelas famílias 
assentadas, como forma de evitar a instalação de um mega empreendimento turístico, projeto do 
empresário português Júlio Trindade, presidente da Fundação Pirata Marinheiros. Em ação judicial, 
os assentados e assentadas reivindicam a anulação do título de propriedade de terras pertencentes 
ao empresário e a garantia de acesso ao mar. 
16 Em 2009, um Projeto de Aquicultura, do Programa de Combate à Pobreza Rural do Estado do 

Ceará – Projeto São José, orçado em R$ 80 mil foi inaugurado no Assentamento Maceió. O Projeto 

CALMA - Cultivo de Algas Marinhas do Assentamento Maceió, é um projeto comunitário situado em 

um barracão na beira da praia que dialoga com as demais atividades do assentamento (em especial 

com a pesca e a agricultura) e envolve 24 famílias. 

02 
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A participação de cada uma das mulheres nas três ações (Gráfico 1) é 

definida por iniciativas individuais, o que faz com que nem todas estejam engajadas 

da mesma forma. A leitura do gráfico informa que 63% das mulheres (total de 19) 

estão envolvidas diretamente nas três ações; que 26% participam diretamente (total 

de 08) do projeto de algas marinhas e da manutenção da cultura da renda de birro; 

que 7% estão envolvidas (total de 02) apenas na manutenção da cultura rendeira; e 

que 4%, embora não domine a arte de “fazer renda”, faz parte do grupo, pois é 

mulher (total de 01) e participa ativamente na defesa da praia e no cultivo 

sustentável de algas.  

As formas de inserção e construção de espaços de poder dessas 

mulheres estão estreitamente vinculadas a sua participação e autoreconhecimento 

nos processos de ocupação de terra, na organização do Assentamento, em grupos 

de produção e em outros eventos políticos, re-afirmando que o aprender está para 

além do adquirir e processar informações, mas cheio de um saber de experiências, 

numa relação entre o conhecimento e a vida humana (BONDIA, 2002).  

No saber da experiência, o conhecimento não se refere a um saber 

essencialmente cientifico, objetivo, infinito, utilitário e impessoal; nem a vida está 

reduzida a sua dimensão biológica, à satisfação de necessidades em sua maioria 

fúteis, mas retoma um páthei máthos do saber humano, adquirido “no modo como 

alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo 

como vamos dando sentindo ao acontecer do que nos acontece” (BONDIA, 2002, p. 

27). 

Segundo Bondia (2002, p.24), 

 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para 
escutar, pensar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, 
suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção 
e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, 
aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar 
muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 

 
Debruçar o olhar sobre esse saber da experiência significa refletir às teias 

da subjetividade que orientam as ações no cotidiano dessas mulheres. Assim, senti-

me instigada a trilhar caminhos que possibilitasse como objetivo geral da pesquisa, 
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investigar como se constitui a organização das mulheres rendeiras do grupo 

“Tecendo Sonhos”, por meio dos significados atribuídos às suas ações sociais, 

econômicas, políticas, culturais, ambientais, na construção de um território 

camponês. 

A intenção não é puramente descrever as experiências das mulheres 

rendeiras, mas tentar compreender e decodificar suas ações que estão embasadas 

nas experiências vivenciadas no grupo social do qual elas fazem parte. O estudo 

espera compreender os sentidos das ações concretas individuais e coletivas imersas 

num território particular. 

Nesta perspectiva, busco como objetivos específicos: Construir a trajetória 

do grupo, sua história, organização e luta; Identificar as referências que orientam a 

dimensão simbólica das ações das mulheres; Analisar as motivações que mobilizam 

as mulheres para alternarem e atualizarem suas ações no grupo. 

Com um olhar nas experiências das mulheres proponho, portanto, 

considerar como hipótese que em suas trajetórias as mulheres rendeiras do grupo 

“Tecendo Sonhos” são direcionadas para a construção de uma identidade territorial. 

Essa identidade é constituída com base em um território, por isso a necessidade de 

compreender que identidade é essa e mais do que isso, identificar a que território 

está sendo referido.  

Todavia, antes de delimitar a que território me refiro, torna-se importante 

apresentar diferentes abordagens que tem utilizado o conceito de território, 

desenvolvido e debatido segundo as concepções teórico metodológicas e a forma de 

interpretar a realidade de cada autor. Segundo Haesbaert (2011, p.36) as bases 

conceituais de território e territorialidade tiveram sua primeira elaboração no campo 

da Etologia, mas “desde a década de 1960 a polêmica sobre conceituação de 

território e territorialidade vem se colocando”.  

O conceito de território possui várias interpretações e tem sido central na 

Geografia, considerado por geógrafos, um “conceito-mala”, justamente por 

impregnar diversos sentidos (CAZELLA et. al., 2009). Entretanto, Cazella et al. 

ressalta que o “território, mais que um conceito-mala, é um conceito polissêmico, 

cujos sentidos dependem do olhar disciplinar de quem dele se vale, como também 

da problemática política e social do contexto em questão” (CAZELLA et al., 2009, 

p.41). 
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Alguns autores se utilizam do conceito dando ênfase a uma ou mais 

dimensões do território, seja a dimensão econômica, política, social, ambiental ou 

cultural. Haesbaert (2011, p.37) dar um exemplo da amplitude com que o conceito 

vem sendo trabalhado: 

 
Enquanto o geógrafo tende a enfatizar a materialidade do território, em suas 
múltiplas dimensões (que deve [ria] incluir a interação sociedade-natureza), 
a Ciência Política enfatiza sua construção a partir das relações de poder (na 
maioria das vezes, ligada à concepção do Estado); a Economia, que prefere 
a noção de espaço à de território, percebe-o muitas vezes como um fator 
locacional ou como uma das bases da produção (enquanto “força 
produtiva”); a Antropologia destaca sua dimensão simbólica, principalmente 
no estudo das sociedades ditas tradicionais (mas também no tratamento do 
“neotribalismo” contemporâneo); a Sociologia o enfoca a partir de sua 
intervenção nas relações sociais, em sentido amplo, e a Psicologia, 
finalmente, incorpora-o no debate sobre a construção da subjetividade ou 
da identidade pessoal, ampliando-o até a escala do indivíduo. 

 
Um dos primeiros autores da Geografia que empregou o conceito de 

território em seus trabalhos, o autor alemão Friedrich Ratzel, por exemplo, limitava-

se a considerar o território como sinônimo de solo (TEIXEIRA, ANDRADE, 2010; 

BORDO et. al., 2005; COCA, FERNANDES, 2009). 

A partir da década de 1970 o conceito de território começa a ter um 

sentido mais amplo, tendo entre os precursores desta abordagem nos estudos 

brasileiros a influência do autor Claude Raffestin. O caráter político-administrativo de 

território é apontado pelo autor, bem como a compreensão sobre a diferença entre 

território e espaço, como sendo a formação do território a partir das relações sociais 

que se dão no espaço, ou seja, propondo o espaço geográfico como um palco do 

território (COCA, FERNANDES, 2009; BORDO et. al., 2005). 

 
É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 
território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida 
por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. 
Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o ator 
“territorializa” o espaço. (...) O território, nessa perspectiva, é um espaço 
onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 
conseqüência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a “prisão 
original”, o território é a prisão que os homens constroem para si 
(RAFFESTIN, 1993, p. 143-144; apud COCA, FERNANDES, 2009, p.4). 

 
O entendimento da produção do espaço se dá no interior da formação 

econômica social que remete ao modo de produção de uma sociedade (RAFFESTIN 

apud BORDO et. al., 2005). Coca e Fernandes (2009, p.4) também em diálogo com 

Raffestin trazem que o território é, sobretudo, o território nacional, espaço físico de 
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uma nação definido por uma ordem jurídica e política, em que sua produção é dada 

pelas relações de produção e é marcado pelas relações de poder do Estado ao 

indivíduo, “estabelecidas pelo conflito entre as classes sociais que tentam se 

apropriar de porções do espaço”.  

Os espaços, como ressalta Claval (1979), são produtos humanos, mas 

não são homogêneos, porque são produzidos desigualmente. As relações de poder 

são estabelecidas pelo poder do produto e cada dominação é um tipo de 

configuração, ou seja, espaço e poder são processos concomitantes na constituição 

de um território. 

Portanto, o poder relacional, intrínseco em todas as relações sociais, 

torna-se, uma categoria essencial para definir e compreender o território. Essa 

concepção embasa outros autores, dentre eles, destaco Haesbaert (2011); Saquet 

(2007); Oliveira (1991) e Fernandes (2008a, 2008b).  

Haesbaert (2011) inicia sua contribuição para a abordagem do território 

sintetizando as várias noções de território agrupando-as com base em três 

vertentes: jurídico-política, cultural e econômica; considerando não só o caráter do 

poder estatal, mas também “o aspecto humano da identidade social e os aspectos 

econômicos da relação capital-trabalho, todos presentes na constituição do território” 

(BORDO et. al., 2005, p.9).  

Saquet (2007) considera as três vertentes de Haesbaert e acrescenta a 

vertente da natureza, presente e indissociável do território17. Segundo Teixeira e 

Andrade (2010, p.4), Saquet propõe que o território deve ser analisado numa 

“abordagem simbólica-cultural, histórica, multiescalar, na relação economia-política-

cultura-natureza, dentro da relação territorialização-desterritorialização-

reterritorialização, (i) material, relacional, ideário, uno e múltiplo”. 

Haesbaert (2011, p.41), mesmo considerando a importância da distinção 

entre as dimensões política, cultural, econômica e “natural”, propõe outro conjunto 

de perspectivas teóricas e passa a discutir a conceituação de território com base em 

um patamar mais amplo, inserindo as quatro dimensões, segundo, 

 
a) O binômio materialismo-idealismo, desdobrado em função de duas ou 
outras perspectivas: i. a visão que denominamos “parcial” de território, ao 
enfatizar uma dimensão (seja “natural, a econômica, a política ou a cultural”; 

                                                           
17

 Haesbaert (2011, p.40) posteriormente também inclui “uma versão natural(ista) [...] que se utiliza de 
uma noção de território com base nas relações entre sociedade e natureza, especialmente no que se 
refere ao comportamento “natural” dos homens em relação ao seu ambiente físico”. 



24 

 

ii. A perspectiva “integradora” de território, na resposta a problemáticas que, 
“condensadas” através do espaço, envolvem conjuntamente todas as 
esferas. 
b) O binômio espaço-tempo, em dois sentidos: i. seu caráter mais 
absoluto ou relacional: seja no sentido de incorporar ou não a dinâmica 
temporal (relativizadora), seja na distinção entre entidade físico-material 
(como “coisa” ou objeto) e social-histórica (como relação); ii. Sua 
historicidade e geograficidade, isto é, se se trata de um componente ou 
condição geral de qualquer sociedade e espaço geográfico ou se está 
historicamente circunscrito a determinado(s) período(s), grupo(s) social (is) 
e/ou espaço(s) geográfico(s).  

 
Cada um dos autores propõe diferentes enfoques para análise do 

território. Entretanto, o intuito deste trabalho não é o levantamento do que foi 

produzido, mas elucidar que existem várias abordagens de território e que é 

necessária a compreensão a priori desses enfoques para delimitar e fundamentar o 

território escolhido para esta investigação. Segundo Haesbaert (2011, p.71) “mais do 

que marcar diferenças, os conceitos devem revelar sua multiplicidade, os elos 

possíveis com outros conceitos que permitem expressar a complexidade das 

questões que buscam responder”. 

Nesse sentido, proponho em primeiro lugar esclarecer que no estudo 

empreendido nesta dissertação, parto do princípio de que o território (espaço-

território) não se trata simplesmente de uma demarcação geográfica (espaço-lugar), 

mas refere-se a um espaço de concepção cultural, socialmente construído, 

organizado e dinâmico, em que lugares e pessoas interagem, onde pessoas se 

articulam, constroem e potencializam suas dimensões sociais, culturais, ambientais 

e político-institucionais (ZAPATA et al., 2007).  

Partilho de uma visão integradora de território, na qual “o espaço não 

pode ser considerado nem estritamente natural, nem unicamente político, econômico 

ou cultural”, mas compreendido “entre as diferentes dimensões sociais (e da 

sociedade com a própria natureza)” (HAESBAERT, 2011, p.74)  18. 

Compreende-se que o território se constitui um espaço de valor simbólico 

para construção de identidades e de valor político na relação de espaço e poder. 

Esse “não se opõe ao espaço-lugar funcional, ele o complexifica, constituindo uma 

variável explicativa suplementar” (CAZELLA et al., 2009, p. 37). A noção de território 

destaca, portanto, uma perspectiva simbólica, a partir dos vínculos afetivos que o ser 

humano estabelece com o espaço e que constrói sua vida, relações e história.  

                                                           
18

 Haesbaert (2011, p.74) ressalta que os recortes disciplinares e as problemáticas que cada recorte 
se propõe responder trazem o privilégio de uma dimensão em detrimento de outra. 
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Ou seja, território é lugar de afirmação de culturas, economias, políticas. 
Local geograficamente estipulado pela necessidade especifica de 
determinadas sociedades de cristalizar seu tempo num espaço, de 
estabelecer um local de partilha de experiências, construção de mitos 
comuns, de significar sua existência através da proximidade com o outro 
com quem se identifica e compartilha uma história comum – a história do 
lugar (ACCIOLY, 2011, p.680). 

 
Os territórios são, na compreensão deste trabalho, criações sociais e 

nesse sentido remete a existência de vários tipos de territórios, marcados pelas 

relações de poder e em constante conflitualidade. Também na proposição deste 

estudo, os assentamentos rurais são entendidos enquanto territórios, que superam a 

ideia de espaço de governança (FERNANDES, 1996, 1999, 2008a, 2008b, 2008c, 

2012a).  

Deste modo, destaco a formação de um território específico e que envolve 

em sua constituição um conjunto de conflitos na disputa territorial: o território 

camponês. Autores da linha do paradigma do capitalismo agrário defendem o fim do 

Campesinato e, por conseguinte, da utilização do termo “camponês” substituindo-o 

por “agricultor familiar”.  

Entretanto, minha escolha de utilizar o conceito de camponês, deixando o 

termo “agricultor familiar” para expressar uma condição de organização de trabalho, 

se baseia no diálogo com autores que seguem a linha do paradigma da questão 

agrária, concordando que a luta pela terra e pela reforma agrária é uma forma de 

criação e recriação do camponês e que é indispensável uma análise que contemple 

à dimensão da conflitualidade.  

Usar o conceito de camponês possibilita uma compreensão acerca da 

realidade agrária brasileira e da complexidade que institui esse sujeito histórico19, 

que na história da estruturação fundiária brasileira, têm lutado pela terra como forma 

de resistir contra a expropriação e contra um modelo insustentável, imposto por meio 

da força e da violência. Os primeiros na luta foram os povos indígenas, seguidos dos 

escravos negros, trabalhadores livres e imigrantes.  

A resistência que desenvolveu as lutas camponesas pela terra no Brasil 

iniciou-se durante os séculos XVI e XVII com os povos indígenas contra a condição 

de escravo. A escravidão indígena aos poucos foi substituída pela escravidão dos 

                                                           
19

  (Ver FELÍCIO, 2006a, 2006b, 2011; MARQUES, 2008; FERNANDES, 2008c). 
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povos africanos que também marcou o século XVI com lutas e resistências20 

(FERNANDES, 2012).  

 
Há 500 anos, desde a chegada do colonizador português, começaram as 
lutas contra o cativeiro, contra a exploração e conseqüentemente contra o 
cativeiro da terra, contra a expulsão, que marcam as lutas dos 
trabalhadores. Das lutas dos povos indígenas, dos escravos e dos 
trabalhadores livres e, desde o final do século passado, dos imigrantes, 
desenvolveram-se as lutas camponesas pela terra. Lutas e guerras sem fim 
contra a expropriação produzida continuamente no desenvolvimento do 
capitalismo. (FERNANDES, 2012, p.2). 

 
O avanço do sistema capitalista no Brasil, na segunda metade do século 

XIX, se deu por meio da criação da propriedade capitalista da terra, tornando o ex-

escravocrata em fazendeiro-capitalista e o ex-escravo em trabalhador “livre” e sem-

terra. Os imigrantes europeus expulsos de sua terra natal também fizeram parte do 

cenário que contribuiu para consolidar a separação entre os trabalhadores livres e 

os meios de produção, e constituir o cativeiro da terra. (FERNANDES, 1999, 2012; 

MARTINS, 1986; STEDILE, 2011). 

 
Todavia, os ex - senhores de escravos transformados em senhores da terra 
passaram a grilar a terra. E para construírem a trama que dominaria as 
terras do Brasil, exploraram os trabalhadores. Estes transformaram florestas 
em fazendas de café ou de gado, mas foram expropriados, expulsos, 
sempre sem-terra. Assim, nasceu o posseiro, aquele que possuindo a terra, 
não tem o seu domínio. Em todo o tempo e em todo o espaço, a formação 
do latifúndio frente a resistência camponesa determinaria a realidade da 
questão agrária. [...] A migração e a peregrinação como esperança de 
chegar à terra liberta, são marcas da história do campesinato brasileiro. Na 
luta contra o cerco da terra e da vida, surgiram várias formas de resistência. 
(FERNANDES, 2012, p.3). 

 
Desafiando e contestando a ordem instituída ocorreu em quase todo 

território brasileiro várias resistências21 camponesas. Na metade do século XX, 

foram criadas novas formas de luta pela terra e pela reforma agrária, como as Ligas 

Camponesas, os Sindicatos e as diversas formas de Associações. De 1940 a 1964, 

foi um período de muitas lutas camponesas e conflitos por terra, mas em 1964, o 

golpe militar buscou extinguir os movimentos camponeses militarizando o problema 

da terra (FERNANDES, 1999, 2012). 

                                                           
20

 Segundo Fernandes (2012), os quilombos eram territórios de resistência, onde viviam não só os 
negros, mas alguns índios e trabalhadores livres que estavam à margem do sistema capitalista. 
21

 Para Martins (1986) e Fernandes (1999) os movimentos messiânicos como Canudos e Contestado, 
são exemplos que demarcam a organização de resistência camponesa entre os séculos XIX e XX. A 
forma de banditismo social conhecida como cangaço também pode ser considerada uma resistência 
camponesa, pois segundo Fernandes (2012, p.4), “colocava em questão o próprio poder do 
coronelismo”. 
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A expropriação camponesa materializada de forma ainda mais violenta a 

partir dos anos de 1960 por meio das transformações nas relações de produção 

agrárias com uma modernização conservadora condicionou a imensa maioria dos 

camponeses a uma identidade proletária, tornando-os em “população sobrante”, 

desempregados ou sobrevivendo nas cidades. A forma arranjada para se manterem 

vinculados ao campo foi para muitos camponeses imigrarem de uma região a outra 

ou se sujeitarem a um trabalho semi-escravo como boias-frias, meeiros, parceiros ou 

rendeiros (MARQUES, 2008). 

Segundo Fiamengue (2002), em meados dos anos de 1970 e início de 

1980 a política desenvolvimentista do governo militar avivou a produção agrárias de 

culturas voltadas para exportações, o que intensificou êxodo rural e provocou o 

inchamento das cidades. Contudo, foi diante da crise no modelo econômico 

instaurado no país que as lutas sociais no campo foram impulsionadas e os conflitos 

acirrados.  

Diante de várias formas de violência muitas vezes respaldadas pela 

justiça, o movimento camponês ganhou força com o apoio de setores da Igreja 

Católica por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEB‟s) nos anos 1960 e da 

criação da Comissão Pastoral da Terra (CPT) em 1975. Segundo Fernandes (2012), 

à luz da Teologia da Libertação, as CEB‟s foram importantes espaços de 

organização social e política dos trabalhadores, bem como a CPT, que junto às 

paróquias nas periferias das cidades e nas comunidades rurais, articulava novos 

movimentos camponeses que emergiram durante o regime militar. 

Posteriormente a luta pela conquista da terra, pela reforma agrária e 

contra o capital passou a contar com um movimento social que nasceu na década 

de 1980 e se tornou nacional: o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

(MST) 22. 

 
Com a implantação do atual modelo de desenvolvimento econômico da 
agropecuária, apostou-se no fim do campesinato. No entanto, por causa da 
repressão política e da expropriação resultantes do modelo econômico, 
nasceu o mais amplo movimento camponês da história do Brasil: o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST. [...] O MST leva na 
memória a história camponesa que está construindo. Esse conhecimento 
explica que o fato dos camponeses não terem entrado na terra até os dias 
de hoje é político. É a forma estratégica de como o capital se apropriou e se 
apropria do território. Portanto, as lutas pela terra e pela reforma agrária são 
antes de mais nada, a luta contra o capital. (FERNANDES, 2012, p.8). 

                                                           
22

 Sobre a formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra ver Fernandes, 1994, 1999. 
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O desenvolvimento capitalista de produção no campo sujeitou a renda da 

terra ao capital e com isso subordinou a força de trabalho do camponês. No entanto, 

a possibilidade de uma (re) criação do campesinato dentro da lógica capitalista se dá 

justamente através da luta pela terra e pela reforma agrária, num “processo 

contraditório de desenvolvimento do capital que, ao mesmo tempo em que 

expropria, abre possibilidade histórica do retorno a terra” (FELÍCIO, 2006a, p. 26). 

 
Logo, é no interior desse processo desigual que se desenvolvem a 
exploração econômica, a exclusão cultural e a dominação política, gerando 
os conflitos e as mais diversas formas de resistência. No interior desse 
processo formam-se diferentes movimentos sociais que inauguram novas 
situações, desenvolvem outros processos. (FERNANDES, 1996, p. 25).   

 
A sujeição do camponês à lógica do capital permite contraditoriamente o 

encontro de novos caminhos para romper com essa subordinação. Através da 

desterritorialização do latifúndio e da territorialização do campesinato por meio das 

ocupações, dos acampamentos camponeses e da conquista do espaço que se 

constitui no território do assentamento, as famílias camponesas constroem um 

espaço com novas formas de produção.  

 
Territorialização da luta pela terra é o processo de conquista da terra. Cada 
assentamento conquistado é uma fração do território, onde os sem-terra vão 
constituir uma nova comunidade. O assentamento é o território dos sem-
terra. A luta pela terra leva à territorialização porque com a conquista de um 
assentamento abrem-se as perspectivas para a conquista de um novo 
assentamento. Cada assentamento é uma fração do território conquistada e 
a esse conjunto de conquistas chamamos de territorialização (STEDILE; 
FERNANDES, 2005, p.78). 

 
A territorialidade é o processo de produção do território. Assim, a 

territorialidade capitalista, com sua representação da terra como mercadoria, é aos 

poucos minada e questionada pela constituição de uma territorialidade camponesa, 

em que enxerga a terra não só como um pedaço de chão, mas como um lugar de 

base para a reprodução da família, de seu modo de vida e produção camponês, 

reunindo moradia e trabalho em um só território. 

 
A luta pela terra hoje existente no país constitui, de um modo geral, mais um 
capítulo da história do campesinato brasileiro, movido pelo conflito entre a 
territorialidade capitalista e a territorialidade camponesa inaugurado com a 
criação do mercado de terras no Brasil na segunda metade do século XIX. 
Mas as novidades dessa luta na atualidade são muitas, a começar pelo 
processo de recampesinização da família sem-terra que se dá com o 
assentamento destas. Esse processo representa um movimento em sentido 
oposto ao processo de proletarização em curso no campo e que nega o 
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poder incondicional e avassalador deste, demonstrando que a possibilidade 
de recriação camponesa não se esgota com a expropriação e migração 
destas pessoas para a cidade. (MARQUES, 2008, p.65, grifo do autor). 

 
Os assentamentos rurais têm se constituído como frações do território 

capitalista, o espaço onde se dá as formas de resistências que emergem dos 

campos, como um complexo processo de (re) construção do “território camponês”. O 

espaço físico vai sendo construído e conquistado, tornando-se um espaço social por 

meio da construção de identidades e a apropriação e estabelecimento de relações 

de poder, tornando-se um território demarcado. 

 
O território camponês é o espaço de vida do camponês. É o lugar ou os 
lugares onde uma enorme diversidade de culturas camponesas constrói sua 
existência. O território camponês é uma unidade de produção familiar e 
local de residência da família, que muitas vezes pode ser constituída de 
mais de uma família. (FERNANDES, 2012a, p.746).  

 
O Assentamento Maceió, lócus da pesquisa, também foi e tem sido 

território de lutas pela conquista de uma terra que se constitui para as famílias o eixo 

“central de suas vidas, a base das práticas de diversificação de culturas, a 

possibilidade de reconstrução a partir do trabalho familiar e de uma nova forma de 

sociabilidade” (LOPES, COSTA, 2002, p.222). Nesta disputa por territórios, as 

mulheres rendeiras do grupo “Tecendo Sonhos” buscam garantir suas existências a 

partir de suas identidades como mulheres camponesas. 

No processo de construção e organização dos territórios, um dos 

elementos dessa construção é a identidade territorial constituída no território 

camponês. A discussão aqui não pressupõe que existe uma só identidade 

camponesa. Pelo contrário, as singularidades dos sujeitos, homens e mulheres, 

demonstra que a identidade não é um dado adquirido, mas um processo, resultado 

da produção simbólica e discursiva.  

A identidade não é algo estável, mas mutável e multifacetada. Segundo 

Bhabha (2007) a identidade cultural não pode ser única, uma vez que a diversidade 

cultural é global e o deslocamento identitário cultural é constante. Pensar em 

identidades é pensar de modo a correlacionar com o diferente, por sua íntima 

relação com a diferença, pois afirmar uma identidade e distinguir as diferenças é 

determinar o que somos e o que o outro é. A diferença estabelece a formação da 

identidade, por isso refletir sobre uma identidade hegemônica é considerar que sua 

existência torna-se sem sentido se não houvesse o outro.  
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Significa dizer que as mulheres camponesas possuem suas 

especificidades enquanto participantes da construção dessa territorialidade, 

diferente das estabelecidas pelos homens. Possuem valores, preocupações, 

expectativas e visão de mundo diferente.  

Contudo, a identidade também se constitui por meio das relações sociais, 

o que a torna sujeita às relações de poder. As relações de identidade e diferença 

organizam-se em oposições binárias, e pensar a identidade e a diferença como 

relações de poder é questionar os binarismos em que elas se organizam, onde em 

sua maioria estabelecem uma hierarquização e/ou negação do outro (BHABHA, 

2007). 

No seu estudo sobre as identidades nacionais, no livro “Identidade 

Cultural na Pós-modernidade”, Stuart Hall (2006, p.48) afirma que as identidades 

nacionais “são formadas e transformadas no interior da representação” e a 

identidade funciona como fonte de significados culturais, um foco de identificação e 

um sistema de representação. Contudo, todas as identidades estão localizadas num 

espaço e tempo simbólico e por isso não deveriam ser consideradas realmente 

unificadas.  

Deste modo, não pretendo neste trabalho unificar uma cultura “nacional 

camponesa”, como se todos pertencessem a uma identidade cultural única, até 

porque a própria história do campesinato brasileiro mostra as singularidades 

imbricadas na constituição das identidades camponesas. Parto do princípio que 

existem diferenças culturais, e que as identidades “são atravessadas por profundas 

divisões e diferenças internas, sendo unificadas apenas através do exercício de 

diferentes formas de poder cultural.” (HALL, 2006, p.62). 

A constituição da identidade traz à cena as experiências vividas, 

compartilhadas coletivamente. No caso desta dissertação, destaco as mulheres 

rendeiras, que são antes de tudo camponesas e é esta condição que faz com que 

elas atuem coletivamente e em luta pelo território. A nova camponesa, a camponesa 

assentada, vive e se fortalece enquanto “identidade de resistência” na luta pela terra 

e na organização do assentamento rural. 

 
A identidade camponesa é condição para realização da participação na luta, 
mesmo que se saiba que as intencionalidades nunca são “completamente 
uniformes” e nem precisam ser; a identidade é, em essência, fundamental 
para a participação camponesa na luta pela terra. (SILVA, 2003, p.105). 

 



31 

 

As mulheres rendeiras do Assentamento Maceió constroem uma 

identidade constituída nas ações de resistência, encontrando no Assentamento uma 

possibilidade de territorialidade, um espaço de reprodução de um modo de vida 

politicamente nomeado como camponês. A expressão da identidade camponesa das 

mulheres rendeiras define seus modos de ser e a transmissão de saberes, através 

de um elemento primordial: a sua cultura.  

A palavra cultura23 vem do latim colere e significa cultivar, ou seja, 

“expressa ação marcada pelo cuidado” (TARDIN, 2012, p.180). Seu conceito tem 

várias acepções e não existe na própria antropologia um consenso sobre o conceito 

de cultura, pois como resume Geertz (2001, p.11) apud Seemann (2003, p.264), 

“não é apenas um conceito essencialmente contestado,” a cultura “é multiplamente 

definida, empregada e inerradicavelmente imprecisa”. 

  Contudo, pensar a cultura é pensar uma construção social, um campo 

de luta para decidir a realidade, pois é na organização das sociedades que está a 

cultura e é nela que as coisas são nomeadas. Para Godoy (1995a, p.27-29), “de 

uma maneira genérica é válido identificar a cultura como o conjunto de 

conhecimentos, crenças e ideias adquirido e utilizado por um grupo particular de 

pessoas para interpretar experiências e gerar comportamentos”.  

Existe uma intrínseca relação entre identidade e cultura. É na formação 

cultural que se enxerga como os sujeitos atuam, sentem e agem. Segundo Geertz 

(1991, p.15), “o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele 

mesmo teceu” e define “a cultura como sendo essas teias e a sua análise”.  

Produzida enquanto parte de um grupo e na relação de sujeitos que não 

são homogêneos, Geertz (1991) quando fala de cultura chama a atenção para a 

dimensão do contexto, que possibilita assim um “alargamento dos discursos 

humanos”. 

 
Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis (o que eu chamaria 
de símbolos, ignorando as utilizações provinciais), a cultura não é um poder, 
algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais; 
os comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto (...) 
(GEERTZ, 1991, p.24). 

 

                                                           
23

 Falar de cultura comporta diferentes abordagens do mesmo modo que ocorrem com outros 
conceitos, categorias e noções emprestadas das diversas áreas de conhecimento para o 
desenvolvimento desta dissertação. Neste caso, as opções realizadas tomam por referência 
especialmente as contribuições de Geertz na Antropologia, além de outros autores que tratam da 
cultura camponesa. 
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Deste modo, refletir sobre cultura é pensar em culturas multifacetárias, 

que balizam os comportamentos em sociedade do mesmo modo que instituem estes 

comportamentos por causa do seu conteúdo ideológico, cheios de significado. Em 

análise da transformação das/nas/pelas culturas, Canclini (1998, p. 304) enfoca que 

"as culturas já não se agrupam em grupos fixos e estáveis”, mas se proliferam 

desestruturando “as imagens e os contextos, as referências semânticas e históricas 

que amarravam seus sentidos”, constituindo uma hibridização cultural onde se 

mescla o tradicional e o moderno, o culto e o popular. 

Para Geertz (1991, p. 321) “a cultura de um povo é um conjunto de 

textos”, por isso ele propõe um desafio: estudar as relações e os fios que estão 

emaranhados e que ligam as identidades, mudando assim, o modo de pensar, 

passando a ser receptivo as particularidades, as singularidades, as estranhezas e as 

descontinuidades (GEERTZ, 2001).  

Refletir essa diversidade profunda da cultura como construção social, 

contribui para pensar as culturas camponesas em sua pluralidade e que se forja 

numa íntima relação familiar, comunitária com a natureza. A relação humano-

natureza fundada numa relação com o cuidado (cultura) é um dos aspectos que 

demarca as culturas camponesas e as transformações dos territórios através da 

ação desses sujeitos.  

Outros aspectos também são relevantes na constituição da cultura 

camponesa e, por conseguinte dessa identidade-território camponês, dentre eles: as 

influências étnicas, o saber-dizer e o saber-fazer, a religiosidade, as relações de 

cooperação e reciprocidade, que tem garantido a reprodução social do campesinato 

(SILVA, 2003).   

Após essa reflexão sobre as categorias analíticas, proponho esclarecer 

como se configura a trama que estrutura o texto desta dissertação. Empregando a 

metáfora sobre a “arte de pesquisar” com a arte de “tecer a renda”, agrego os 

capítulos enrendando-os com fios que tecem e dão forma a este trabalho.  

O primeiro fio dessa tessitura se referiu às questões introdutórias ditas 

nesse capítulo, nas quais se destacaram a justificativa da pesquisa, o objeto 

empírico de análise, os objetivos do trabalho e ainda uma breve reflexão sobre as 

categorias analíticas principais.  

Visando operacionalizar os objetivos deste estudo, com o título “Fios que 

Tecem a Arte da Pesquisa”, o segundo capítulo desenha os percursos 
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metodológicos realizados, com os métodos e técnicas elegidos no processo de 

coleta e análise dos dados, bem como sobre a importância de uma perspectiva 

interdisciplinar nesta investigação. Apresentados os procedimentos metodológicos, 

os capítulos seguintes consistem em revelar os resultados da pesquisa.  

A terceira parte da “trama” sobrepõe os “Fios que Tecem a História e a 

Memória”, onde é apresentada a caracterização do Assentamento Maceió, 

contextualizando sua história com a história de luta e conquista da terra pelas 

famílias assentadas, e com a formação do Grupo de Mulheres Tecendo Sonhos, 

fomentando ainda uma reflexão de como o Assentamento se configura em uma 

fração do território camponês que, dentro do território capitalista, torna-se o lugar 

onde as famílias imprimem seus modos de vida. Nesse capítulo retoma-se o 

conceito de território e faz uso da categoria analítica de gênero, a partir do diálogo 

com as falas das mulheres que valorizam o teórico.   

Os “Fios que Tecem os Sonhos” iniciam-se com uma reflexão sobre a 

origem da renda de birro e ilumina por meio da caracterização da trajetória das 

mulheres rendeiras do Grupo Tecendo Sonhos, a compreensão dos significados 

implícitos na arte de tecer a renda e as motivações em suas práticas cotidianas. 

Para tanto, o enfoque dado leva em consideração tanto as variáveis econômicas, 

sociais e ambientais, como variáveis culturais e políticas, refletindo sobre a produção 

de um saber-fazer tradicional num território em formação, construído numa 

economia baseada na relação de reciprocidade e que realça o desenvolvimento 

endógeno.  

A tessitura do trabalho continua com os “Fios que Tecem a Luta e a 

Resistência”, nos quais a reflexão permeia sobre os investimentos em programas 

para o desenvolvimento turístico no Estado do Ceará e as ações das mulheres 

rendeiras no Acampamento e no Projeto de Algas contra a especulação imobiliária. 

Neste capítulo as categorias analíticas “desenvolvimento sustentável” e “(des)re-

territorialização” contribuíram para a análise proposta. 

A trama é finalizada com o capítulo “Considerações Finais” em que 

retomo as principais reflexões apresentadas ao longo do trabalho, trazendo temas 

que merecem destaque. 
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2 FIOS QUE TECEM A ARTE DA PESQUISA 

  

 

“O que o verdadeiro pesquisador busca é 

o jogo criativo de aprender como pensar e 

olhar cientificamente”  

(GOLDENBERG, 1997, p.68). 

 

Partindo da epígrafe acima, compreendo que na minha escolha 

metodológica24 está implícita a minha visão de mundo e como me insiro no contexto 

da realidade pesquisada.  

A elaboração sobre a realidade social é um trabalho artesanal 

fundamentado numa elocução baseada em conceitos, hipóteses, métodos e 

técnicas, e embora a realidade seja complexa é improvável conseguir dar conta dela 

em sua totalidade. Àquilo que me proponho dentro do recorte investigativo, parte da 

premissa que esta pesquisa tem uma dimensão de compartilhamento dos saberes.  

Com o intuito de operacionalizar os objetivos propostos na pesquisa 

empírica, escolhi abordagem de investigação de natureza qualitativa, que 

proporcionará uma compreensão detalhada do universo das mulheres rendeiras do 

Assentamento Maceió.  

Godoy (1995, p.58) ao diferenciar os dois tipos de pesquisa quanto à 

forma de abordagem, ressalta que, 

 
num estudo quantitativo o pesquisador conduz seu trabalho a partir de um 
plano estabelecido a priori, com hipóteses claramente especificadas e 
variáveis operacionalmente definidas. Preocupa-se com a medição objetiva 
e a quantificação dos resultados. Busca a precisão, De maneira diversa, a 
pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou medir os eventos 
estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. 
Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à 
medida que o estudo se desenvolve. 

                                                           
24

 Segundo Cesar; Antunes e Vidal (2010, p. 45) “Metodologia refere-se à maneira global de tratar o 
processo de pesquisa, da base teórica até a coleta e análise de dados. Os pressupostos, interesses e 
propósitos de um pesquisador modelam a metodologia que será escolhida”. 
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As diferenças entre as abordagens quantitativa e qualitativa não 

representam “modos opostos e inconciliáveis de ver a realidade. São modos 

diversos de resgatar a vida social e chegar a iluminar aspectos não aparentes e não 

conscientes para os atores envolvidos” (CARDOSO, 2004, p.95-96).  

Contudo, a citação de Godoy (1995) ratifica a minha escolha pela 

pesquisa qualitativa, já que o interesse dessa investigação é compreender as 

mulheres rendeiras a partir das perspectivas delas próprias, considerando as 

interações cotidianas e como elas interpretam suas ações.  

Os estudos qualitativos surgem a partir da segunda metade do século XIX 

e por terem diferentes correntes “não se pode dizer que há uma maneira uniforme 

de se pensar o que seja pesquisa qualitativa” (CESAR; ANTUNES; VIDAL, 2010, 

p.45). Todavia, Godoy (1995) ressalta que, mesmo diante de uma heterogeneidade, 

algumas características identificam essas pesquisas, dentre elas, “o ambiente 

natural como fonte direta de dados” e a apreensão essencial de quem investiga, que 

são o “significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida” (GODOY, 1995, p.62). 

Segundo Diehl e Tatim (2004, p.52), as principais características da 

pesquisa qualitativa são  

 
a) os dados coletados preferencialmente nos contextos em que os 
fenômenos são construídos; b) a análise dos dados é desenvolvida, de 
preferência no decorrer do processo de levantamento deles; c) os estudos 
apresentam-se em forma descritiva, com enfoque na compreensão e na 
interpretação à luz dos significados dos próprios sujeitos e de outras 
referencias afins da literatura; d) a teoria é construída por meio da análise 
dos dados empíricos, para posteriormente ser aperfeiçoada com a leitura de 
outros autores, mas os estudos qualitativos podem partir de categorias 
preexistentes; e) a interação entre pesquisador e pesquisado é 
fundamental, razão pela qual se exige do pesquisador aperfeiçoamento em 
técnicas comunicacionais; f) a integração de dados qualitativos com dados 
quantitativos não é negada, e sim a complementaridade desses dois 
modelos é estimulada. 

  

 
Ao examinar esse texto percebe-se que na abordagem qualitativa, o 

contato direto e prolongado com o lócus pesquisado é de fundamental importância. 

Alguns autores propõem manter uma postura de neutralidade, enquanto outros 

enfatizam uma postura de empatia, de identificação e interação com os co-sujeitos 

da pesquisa que neste caso, são as mulheres rendeiras.  
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Ambas as posturas foram influenciadas por vertentes paradigmáticas 

antagônicas, respectivamente, o positivismo-lógico e o interpretativismo25. 

Entretanto, Chuecke e Lima (2012) ressaltam que a escolha da corrente 

paradigmática fundamenta-se na questão de pesquisa e, ainda, nas proposições 

epistemológicas da área de conhecimento do pesquisador.  

A postura adotada neste trabalho considera a abordagem qualitativa que 

permite uma narrativa construída em meio a imaginação, a criatividade e a interação 

entre os sujeitos. A pesquisadora assume, portanto, o papel de uma intérprete das 

falas, silêncios, gestos e ações dos co-sujeitos da pesquisa. Traduzir os significados 

socialmente construídos por elas se constitui na busca da pesquisadora, numa 

locução própria dos seus pares, ou seja, numa linguagem acadêmica (CHUEKE; 

LIMA, 2012; GODOY, 1995a.).  

Nessa tarefa, que não segue uma proposta rigidamente estruturada, a 

relação entre os sujeitos foi construída na experiência, na compreensão do mundo 

como subjetivo, fundamentada “na subjetividade humana, não na objetividade 

científica. [...] A competência da pesquisa qualitativa será o mundo da experiência 

vivida, pois é nele que a crença individual, ação e cultura entrecruzam-se” (DENZIN; 

LINCOLN, 2006 apud CHUEKE; LIMA, 2012, p.64-65). 

 
A abordagem qualitativa entende que a realidade é subjetiva e múltipla, que 
ela é construída de modo diferente por cada pessoa. Assim, o pesquisador 
deve interagir com o objeto e sujeito pesquisado, a fim de dar vozes a eles 
para construir uma teia de significados. Para isso, os valores pessoais do 
pesquisador, ou seja, sua visão de mundo fará parte do processo 
investigativo, sendo impossível desvincular-se dela. Esse processo dialético 
é indutivo, dessa forma a generalização perde força para a descoberta e a 
linguagem padronizada liberta-se e evolui para novas possibilidades 
narrativas, que buscam integrar um esquema de múltiplas vozes [...] O 
pesquisador busca situar e recontextualizar o projeto de pesquisa no âmbito 
das experiências compartilhadas (CHUEKE; LIMA, 2012, p.65-66). 

 
Segundo Goldenberg (1997, p.44), muitos teóricos denunciam que a 

pesquisa qualitativa não mostra “padrões de objetividade com rigor e controle 

cientifico, já que não possui testes adequados de validade e fidedignidade,” e, por 
                                                           
25

 Resumidamente, o “positivismo lógico" é um modelo de racionalidade que conjectura uma única 
forma de se buscar o conhecimento, tido como verdade, por meio do emprego de princípios 
epistemológicos e regras metodológicas próprias. Esta estrutura científica, considerada por Santos 
(1995) como paradigma dominante, sustenta uma ciência hegemônica, inflexível às reais 
necessidades humanas e em oposição ao senso comum, buscando resultados objetivos e sem a 
influência de preconceitos pessoais e culturais do pesquisador. Para o “interpretativismo”, 
denominado por Santos (1995) por paradigma emergente, a realidade é subjetiva, construída a partir 
das representações dos sujeitos e entre sujeitos. Para maior compreensão sobre o assunto ver 
Santos (1995); Chevarria e Gomes (2013). 
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conseguinte, desmerecem as pesquisas qualitativas por causa do bias26 do 

pesquisador que poderá “modelar os dados da coleta, que, portanto, não podem ser 

usados como evidência científica.”  

Contudo, a autora ressalta que mesmo nas pesquisas quantitativas a 

subjetividade do pesquisador está presente e que nenhuma pesquisa pode ser 

controlada totalmente. Buscando, portanto, uma resposta para a questão, 

Goldenberg (1997, p.45, grifo da autora) faz alusão ao que Pierre Bourdieu chamou 

de objetivação: 

 
Não podendo ser realizada a objetividade nas pesquisas sociais, e o 
conhecimento objetivo e fidedigno permanecendo como o ideal da ciência, o 
pesquisador deve buscar o que Pierre Bourdieu chama de objetivação: o 
esforço controlado de conter a subjetividade. [...] O contexto da pesquisa, a 
orientação teórica, o momento sócio-histórico, a personalidade do 
pesquisador, o ethos do pesquisado, influenciam o resultado da pesquisa. 
Quanto mais o pesquisador tem consciência de suas preferências pessoais 
mais é capaz de evitar o bias, muito mais do que aquele que trabalha com a 
ilusão de ser orientado apenas por considerações científicas.  

 
Buscando a objetivação, dei início a uma autodisciplina na tentativa de 

reconhecer as minhas concepções, não pelo fato de que a minha visão de mundo, 

história de vida e valores venha desqualificar o estudo, mas porque “em termos 

práticos, para a efetiva realização do encontro, o pesquisador deve refletir sobre a 

sua própria atitude, seus estereótipos e idiossincrasias e os possíveis reflexos 

dessas posturas sobre o outro” (TRIGO & BRIOSCHI, 1992, p. 33). 

A primazia pelo rigor científico nas etapas do trabalho, com uma reflexão 

crítica acerca da realidade imersa, foi mais no sentido de tentar me aprofundar na 

visão de mundo das mulheres rendeiras do que ter como premissa uma neutralidade 

científica.  

Neste estudo, o rigor científico não anula a interação entre os sujeitos, 

que neste caso, foi iniciada anterior a pesquisa constituída no período em que a 

pesquisadora trabalhava como técnica social de ATES. Pelo contrário, a situação 

interacional vivenciada ratifica com propriedade o reconhecimento do campo de 

análise, que, no diálogo com os sujeitos e com os autores estudados possibilita um 

aprofundamento teórico da investigação proposta. 

A partir da pesquisa, a relação entre pesquisadora e pesquisadas foi 

alterada por conta da nova característica do encontro, mas prontamente acolhida 
                                                           
26

 Conforme Goldenberg (1997, p.44) o termo em inglês Bias é muito utilizado entre os cientistas 
sociais e refere-se ao viés, parcialidade e/ou preconceito do pesquisador.  
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principalmente pelo compartilhamento de saberes anteriores. O contato inicial foi por 

telefone, acertando a minha primeira ida a campo, após dois anos em que eu estava 

afastada da convivência com o grupo. 

Na manhã do dia 02 de março, sai de Fortaleza no ônibus de linha com 

destino a Itapipoca num trajeto de quase três horas. Ao chegar a Itapipoca, segui no 

carro da feira com destino a casa de D. Ana, onde seria meu lugar de apoio. A 

viagem torna-se bastante cansativa, pois são necessários mais duas horas até 

chegar ao Assentamento, mas logo na chegada, a acolhida por parte das famílias 

com acomodação e um bom banho, fez o cansaço desaparecer, reacendendo em 

seu lugar a convivência, a camaradagem e a amizade.  

Uma reunião com o grupo de mulheres havia sido confirmada para o dia 

seguinte no Acampamento Nossa Terra e para chegar ao acampamento 

normalmente as mulheres fazem uma caminhada de aproximadamente 4 km por 

cima das dunas, levando mantimentos e às vezes as almofadas da renda de birro27.  

Nesse dia, ficou decidido que todas as mulheres do grupo iriam almoçar 

no acampamento e após o almoço seria realizado a reunião para apresentação da 

pesquisa. Deste modo, uma mulher levou o arroz, a outra o feijão, a outra as 

verduras, a outra o peixe e assim, o almoço foi realizado em uma grande 

coletividade (FIGURA 4).  

Após o almoço, a pesquisa foi apresentada para todo o grupo 

primeiramente externalizando a minha satisfação de estar com elas novamente e 

compartilhando a minha vivência na Mostra Internacional Rendas de Bilros, 

realizada entre os dias 26 e 29 de julho de 2012 na cidade de Peniche – Portugal28. 

Por conseguinte, foram expostos os objetivos da pesquisa e as minhas motivações, 

indagando-as se elas percebiam validade no estudo proposto. 

 

 
 
 
 

                                                           
27

 As mulheres que só possuem uma almofada precisam estar levando e trazendo todas as vezes que 
vão para o acampamento. Entretanto, é comum as mulheres terem mais de uma almofada. Assim, 
elas costumam deixar uma no acampamento para evitar o trabalho de carregá-la quando forem à 
praia.  
28

 O Brasil estava participando pela primeira vez e foi o primeiro país da América do Sul a fazer parte 
do evento. A representação do artesanato da renda de birro brasileira estava sendo feita pela cidade 
de Arraial do Cabo - Rio de Janeiro. A participação no evento balizou ainda mais a minha intenção de 
pesquisar as mulheres rendeiras.  
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   Figura 4 – Almoço com as mulheres do Grupo Tecendo Sonhos para apresentação da pesquisa. 

 
   Fonte: própria autora (2013). 

 
 
A reunião foi marcada por uma tensão sentida tanto pela pesquisadora, 

quanto pelas pesquisadas.  Da minha parte a tensão se dava pela expectativa de 

não saber como seria o acolhimento das mulheres em relação à pesquisa em si. Por 

parte das mulheres rendeiras se deu exatamente quando algumas delas 

interrogaram de que forma a pesquisa iria contribuir efetivamente com o grupo e 

com a comunidade em geral.  

 
Uma pergunta que eu queria fazer. Qual o resultado que nós vamos ter 
disso aí. Porque, isso não é só você que vem fazer essa pesquisa, esse 
conhecimento. Já tem sido feito aqui várias vezes, pessoas que estudam, 
feito esse trabalho aqui e o retorno, o resultado? Até hoje o resultado é esse 
que a gente vê, a gente vê a renda do Ceará representada em Portugal pelo 
Rio de Janeiro e nós, essa nossa história, eu acho também que já tá no 
mundo inteiro [...]. (Mulher rendeira A – 55 anos, 02/03/2013). 
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A preocupação tinha como pano de fundo as inúmeras vezes que outros 

pesquisadores chegaram à comunidade com o mesmo discurso, faziam suas 

pesquisas coletando as informações necessárias, iam embora e não retornavam 

para apresentar o trabalho final ou pelo menos entregar uma cópia dos registros.  

A minha resposta às indagações ressaltou o meu compromisso não só 

com a comunidade acadêmica, mas também com o grupo de mulheres, com o 

Assentamento e com meus valores pessoais. Por fim, a proposta foi acatada, mas 

ratifico a importância da minha vivência anterior para que houvesse a aceitação da 

pesquisa.  

Nas falas das mulheres observaram-se os desejos e sonhos individuais e 

coletivos para o grupo, para o Assentamento e para a luta em que elas estão 

inseridas. Isso demonstra que as mulheres rendeiras possuem uma visão de grupo 

que vai para “além grupo”, numa visão holística29 do lugar onde produzem e 

reproduzem a vida, bem como norteia o olhar investigativo, remetendo-o a uma 

visão holística da realidade. 

Além disso, as falas expressam por parte das mulheres a consciência da 

importância dos saberes locais apreendidos nas experiências cotidianas, numa 

transmissão pessoal e/ou coletiva realizada em muitas gerações. São aprendizados, 

por vezes, desconhecidos, invisibilizados ou desvalorizados por parte da ciência 

moderna, mas que geram um saber que garante a manutenção da vida, tornado-se 

um patrimônio imaterial.  

Esmeraldo (2012, p.6) 30, ao refletir sobre os saberes imateriais das 

mulheres camponesas, ressalta a riqueza que apresenta a visão de mundo dessas 

mulheres em suas “experiências concretas, de críticas, de compromissos que 

colocam a vida humana na centralidade, e, como pensamento reacendem sua 

função criadora, reflexiva, produtora e integradora entre o pensar cognitivo e o agir 

em movimento com a natureza”. 

                                                           
29

 O termo holismo tem origem grega - hólos, que significa inteiro, todo, completo. A visão holística, 
implícita em concepções filosóficas de posturas holísticas, faz referência a “o todo” feito de conjuntos 
integrados em interações constantes e paradoxais que não pode ser reduzido a simples soma de 
suas partes. Segundo Grün, com bases na filosofia hermenêutica, a visão holística compreende que 
“tudo deve ser entendido a partir do individual, e o individual a partir do todo” (2005, p.51). De certo 
modo, o novo paradigma holístico tornou-se uma reação ao paradigma mecanicista de mundo e de 
sua visão cartesiana fragmentada, reducionista, mecanicista e antropocêntrica. 
30

 Palestra proferida no Seminário Gênero e Agroecologia: Diálogos entre a Universidade e as 
experiências das mulheres agricultoras. Recife: 23 a 24 de agosto de 2012. 
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Sou confrontada pelas mulheres a rever o meu papel de pesquisadora, 

sendo intimada a pensar sobre o modo como me disponho e produzo o meu saber 

acerca dos saberes dessas mulheres.  Portanto, a minha postura enquanto 

pesquisadora diante desses aprendizados que, segundo Esmeraldo (2012, p.3) “são 

difíceis de serem compreendidos e medidos pelas análises tradicionais acadêmicas”, 

é conduzida pelas próprias mulheres, ao revelarem em suas falas a importância e o 

desejo de tornar a transmissão geracional desse saber que é feito de forma oral para 

uma forma escrita, numa relação de troca de saberes. 

 
Então eu acho que, eu achei legal, eu achei muito importante, sabe, achei 
muito bonito da sua parte você ter feito esse estudo, sabe assim, é um ato, 
assim, de compromisso mermo, porque assim, qualquer um que estuda, vão 
a faculdade ele pode escolher qual o tema que vai pesquisar, que vai fazer, 
entendeu [...] Então eu acho que só isso ai, você trazer o seu trabalho, 
deixar um documento escrito ali: Foi a Ana!. A Ana, morreu hoje _ que Deus 
dê muitos anos de vida a ela _ mas ficou em memória ali o que ela fez. 
Quantas pessoas não passaram, num tem uma história de luta, mas nós 
não tem... que eu não tinha acesso, que os meus filhos pode não ter acesso 
a história daquela pessoa? Por quê? Porque nós não tem documentado, 
então, só na memória mermo, mas a memória falha! Então eu acho que 
cabe a cada uma dar sua opinião e eu quero, eu acho muito interessante, 
muito importante, as pessoas que contribui com a cultura, com a luta, com a 
origem do nosso acampamento, do nosso Assentamento, eu acho que 
quem vem no Assentamento pra somar, sempre é bem-vindo. Então não 
tem porque a gente ficar se interrogando. Às vez tem pessoas que da pra 
gente se interrogar e você nem se interroga, né?  (Mulher rendeira B – 25 
anos, 02/03/2013). 

 
Eu acho assim, que é uma coisa muito, muito valorizada pra nós, são esses 
encontro né. A menina continuar esse encontro com as mulheres né, pra 
ficar uma coisa registrada, porque as mulheres, os grupos de mulheres têm 
seus valores [...] A gente não pode esquecer que a mulher só é forte porque 
tem o sangue e o companheirismo dos homens, mas elas em muitas 
ocasiões, elas é quem vão em frente, faz a frente né, e eu acho que aqui a 
gente não pode ficar de fora disso, né, dessa conquista e de ser registrado 
o grupo de mulheres, a força do grupo de mulheres que é uma coisa muito 
valorizada pra nós e eu acho que a maioria das mulheres que faz a 
ocupação aqui do acampamento se sente satisfeita em ver a sua luta, a sua 
conquista registrada para sempre, mostrar ao seu filho, seu neto, seu 
bisneto, como ela vai registrar né, pra ela trazer registrado pra gente ler. Se 
eu não alcanço, mas uma filha minha alcança, uma neta minha alcança, de 
um dia resgatar essa história, os valores dos grupo de mulher organizado, 
seja de rendeira, ou mesmo seja de camponesa, qualquer tipo de profissão 
que ela esteja atuando né [...] Eu acho ela de muito bom gosto fazer isso, 
executar isso no trabalho do conhecimento dela né, e trazer pra nós o 
resultado que tanto faz parte de sua aprendizagem, como trazer bem dizer 
um memorial né, que fica ai na nossa história, quem sabe se mais tarde, 
com essa juventude, com esse povo novo, nós não poderá fazer até um 
museu né, com as fotos da nossa cultura, o trabalho da nossa cultura 
porque aqui não existe só o trabalho de rendeira né, tem os músicos, as 
pessoas que...e outras e outras coisas, o coco né, a dança do coco, as 
poesia né, quem sabe se mais tarde nós não temos é um memorial ai, como 
se diz, um museu né, com os trabalhos né, da região, valorizando tanto a 
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região como o nosso estado, o Ceará; que fique reconhecido hoje as 
rendeiras do Maceió, não tão sendo reconhecida em Portugal, mas quem 
sabe através desses trabalhos, eles não vão mais longe né, não vão lá, 
quem sabe se, agora foi a quinta edição lá das apresentações... quem sabe 
se ao menos na décima, na oitava, na sétima o Ceará num ta lá né, a praia 
do Maceió que num tá la né, a região do Maceió, através dessas ajuda 
porque nós não podemos ir la só, nós temos que ter uma pessoa que siga 
enfrente pra poder nós acompanhar. (Mulher rendeira C, 57 anos, 
02/03/2013). 

 
O momento do encontro, o conhecimento e reconhecimento dos sujeitos, 

a avaliação recíproca e a condução desse primeiro contato, que pôde definir o 

caminhar da pesquisa, permitiu perceber que quando se fala em mulheres rendeiras, 

não se pode pensá-las descontextualizadas do seu entorno, da sua região, estado, 

daquilo que elas acreditam e comungam com outras famílias do Assentamento. 

Assim sendo, adotando um método31 que possibilite assegurar a 

compreensão em profundidade do fenômeno, a escolha na classificação de 

abordagem foi o método dialético, que se refere a uma investigação sobre o real 

“pelo estudo de sua ação recíproca. [...] é contrário a todo conhecimento rígido: tudo 

é visto em constante mudança, pois sempre há algo que nasce e se desenvolve e 

algo que se desagrega e se transforma” (ANDRADE, 2010, p.124). 

 
Fundamenta-se na dialética proposta por Hegel, em que as contradições 
transcendem, dando origem a novas contradições, que passam a requerer 
solução. É um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade, 
segundo o qual os fatos não podem ser tomados fora de um contexto social, 
político, econômico. É empregado em pesquisa qualitativa (DIEHL; TATIM, 
2004, p.50). 

 
Dentro das diferentes possibilidades de realizar pesquisas na abordagem 

qualitativa, a minha escolha como método de procedimento técnico foi o Método de 

Estudo de Caso único e com enfoque incorporado32.  

 

                                                           
31

 De acordo com Cesar, Antunes e Vidal (2010, p. 44-45) “um método é um conjunto de processos 

pelos quais se torna possível conhecer uma determinada realidade, produzir determinado objeto ou 
desenvolver certos procedimentos ou comportamentos”. Abramo (1988, p.22) simplifica dizendo que 
“o método cientifico é somente uma maneira de ver e entender o mundo com uma relativa 
objetividade”.  
32

 Segundo Yin (2001) apud Martins (2008) há quatro possíveis tipos de Estudo de Caso: o caso 
único com enfoque holístico, o caso único com enfoque incorporado e os casos múltiplos com os 
mesmos enfoques. O estudo de caso é único quando “o caso é uma unidade de análise, que pode 
ser um indivíduo, o papel desempenhado por um indivíduo ou uma organização, um pequeno grupo, 
uma comunidade ou até mesmo uma nação” (CÉSAR; ANTUNES; VIDAL, 2010, p. 47), e incorporado 
quando “a situação é avaliada a partir de diferentes unidades ou níveis de análise, que podem ser 
setores diferentes de uma determinada instituição [...] atividades [...]. Cada um dos níveis de análise 
ou unidades pode ser analisado com critérios distintos” (MARTINS, 2008, p.15). 
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O estudo de caso é próprio para a construção de uma investigação empírica 

que pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real - pesquisa 

naturalística – com pouco controle do pesquisador sobre eventos e 

manifestações do fenômeno. Sustentada por uma plataforma teórica, reúne 

o maior número possível de informações variáveis, em função das questões 

e proposições orientadoras do estudo, por meio de diferentes técnicas de 

levantamento de informações, dados e evidências. Busca-se, criativamente, 

apreender a totalidade de uma situação – identificar e analisar a 

multiplicidade de dimensões que envolvem o caso – e, de maneira 

engenhosa, descrever, compreender, discutir e analisar a complexidade de 

um caso concreto (MARTINS, 2008, p.10). 

 
O estudo de caso é considerado exemplar para análises em 

profundidade, todavia, as fontes de erros que comprometem o método podem ser 

diversas, tais como “análises intuitivas, primitivas e impressionistas, não 

conseguindo transcenderem a simples relatos históricos, obviamente muito 

afastados do que se espera de um trabalho científico” (MARTINS, 2008a, p.4; 2008, 

p.10).  

 
ainda há muitas críticas em relação ao uso do Método do Estudo de Caso, 
sendo as mais frequentes aquelas que têm como pano de fundo a 
discussão sobre o baixo rigor metodológico aplicado em estudos que 
utilizam o Método, o que é evidenciado em vários aspectos encontrados em 
estudos nos quais o pesquisador fez uso do Método: ausência de 
confirmação de evidências; não apresentação de um protocolo de pesquisa; 
não justificativa de critérios para a escolha dos casos estudados, dentre 
outros problemas. O principal resultado desse descuido é o baixo poder de 
generalização dos resultados, diminuindo o poder de predição da teoria 
assim gerada. (CESAR; ANTUNES; VIDAL, 2010, p.43). 

 
Entretanto, enfatiza Martins (2008), a limitação nas pesquisas qualitativas 

em sua maioria não decorre dos métodos usados, mas do uso inadequado deles. 

Por isso, negar a validade do método ou “pensar que um estudo de caso e de fácil 

condução é um grande engano”, pois exigirão do pesquisador muito mais habilidade, 

criatividade e perseverança, o que indica um paradoxo, pois “quanto mais fácil for 

uma estratégia de pesquisa, mais difícil será sua realização” (MARTINS, 2008, p.10). 

Percebe-se, portanto, que mesmo diante das principais vantagens que 

são “o estímulo a novas descobertas, a ênfase na totalidade e a simplicidade dos 

procedimentos”, ressaltadas por Diehl e Titam (2004, p.61), permitindo que o Método 

de Estudo de Caso seja realizado de maneira relativamente simples, exige do 

pesquisador sensibilidade, discernimento e experiência. 

Cesar, Antunes e Vidal (2010), a partir das contribuições de vários 

autores, construiu um diagrama (FIGURA 5) que resume a totalidade do uso do 
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Método de Estudo de Caso e sugere aspectos essenciais para a análise do rigor 

metodológico adotado por pesquisas que utilizam o método. 

 
          Figura 5 – Contexto do uso do Método de Estudo de Caso. 

 
            Fonte: César, Antunes e Vidal (2010, p. 49).  

 
 
Pode-se observar no diagrama apresentado na Figura 1, nas formas de cor 
laranja, ocre e amarelo da imagem uma representação de uma realidade 
que se pretende estudar, e que se altera ao longo do tempo. Enquanto um 
caso selecionado, esta realidade pode ser considerada única ou 
representativa do fenômeno sob estudo. A forma de cor verde representa o 
mapa perceptual do pesquisador. Este se mistura e, por vezes, se confunde 
com a realidade analisada. Gera vieses na compreensão do fenômeno, e na 
interiorização e compartilhamento do conhecimento adquirido ao longo do 
estudo de caso. A seta pontilhada que passa sobre as formas que 
representam a realidade sob estudo mostra que no Estudo de Caso o 
objetivo pode estar relacionado à rediscussão, reafirmação ou refutação de 
teorias. Como resultado deve-se obter uma compreensão mais acurada do 
fenômeno sob estudo gerando assim um patamar superior de 
conhecimento. Essa compreensão expandida do fenômeno está 
intrinsecamente relacionada aos métodos escolhidos para coleta de dados, 
tais como entrevistas, observações em campo, levantamentos baseados em 
questionários, dentre outros. Considerando-se as diversas objeções que se 
faz sobre estudos de natureza qualitativa, notadamente aquelas 
relacionadas ao envolvimento do pesquisador com a realidade sob estudo, 
utiliza-se no diagrama (Figura 1) um triângulo para representar o que se 
chama de triangulação, ou seja, utilização de múltiplas fontes de dados que 
poderiam de certa forma, amenizar os vieses gerados pela imersão do 
pesquisador na realidade sob estudo. Finalizando, a cor salmão, que 
delimita o espaço do diagrama (Figura 1), representa o universo no qual um 
Estudo de Caso pode ser analisado. Este espaço abrange todas as 
possíveis fontes de interferência sobre a realidade estudada e é tão mais 
amplo e mais complexo quanto mais ampla seja a delimitação do objeto de 
estudo. Desta forma, pode representar espaços sociais, pode se referir aos 
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cenários econômicos ou envolver sistemas políticos, dentre outras 
possibilidades. (CESAR; ANTUNES; VIDAL, 2010, p.50). 

 
Comungando com a escolha do método de procedimento técnico, foi dado 

um enfoque exploratório, no sentido de abordar a relação entre o processo de 

construção do grupo e a construção do território camponês em que elas estão 

inseridas, refletindo de que forma pode-se aproveitar esse exemplo para 

compreender outras formas de resistências das mulheres em outros espaços e 

organizações.  

 
Adotando um enfoque exploratório e descritivo, o pesquisador que pretende 
desenvolver um estudo de caso deverá estar aberto às suas descobertas. 
Mesmo que inicie o trabalho a partir de algum esquema teórico, deverá se 
manter alerta aos novos elementos ou dimensões que poderão surgir no 
decorrer do trabalho. O pesquisador deve também preocupar-se em mostrar 
a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação, uma 
vez que a realidade é sempre complexa (GODOY, 1995a, p.25). 

 
No que se refere à procedência dos dados, dispus do uso de dados 

secundários, “dados já existentes, anteriormente colhidos por outro pesquisador ou 

por outra instituição; dados de segunda mão” (ABRAMO, 1988, p.37), e de dados 

primários ou “em primeira mão”, colhidos pela própria investigadora e que “tratam da 

reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que vivencia” (MINAYO, 2009, p. 65). 

Segundo as fontes de informação, a pesquisa é caracterizada como 

documental, bibliográfica e de campo. A investigação foi considerada Bibliográfica 

por ter sido realizado um árduo trabalho de seleção, escolha e apreciação de vários 

autores que enfocam o assunto da pesquisa, além de materiais obtidos em jornais, 

revistas e internet.  

Todavia, a pesquisa foi, sobretudo de campo, pelo caráter metodológico 

proposto, no qual “a coleta de dados é efetuada em campo, onde ocorrem 

espontaneamente os fenômenos [...].” (ANDRADE, 2010, p.115, grifo do autor). 

 
O pesquisador ideal reconhece que são essenciais tanto a reflexão teórica, 
como o contato direto ou indireto com o mundo empírico (analisar dados 
primários ou secundários): é este tipo de trabalho que “fecunda” a 
inteligência, a qual se nutre das teorias. [...] Porque a pesquisa é justamente 
isso, um ato criador no sentido de permitir, mesmo ao mais comum dos 
mortais, acesso à produção do saber (GONDIM; LIMA, 2002, p. 20). 

 
Ao adentrar numa cultura diferente da sua e expor seus costumes e sua 

visão de mundo, as relações entre pesquisadora e pesquisadas carecem ser 
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construídas de forma dialógica, o que exige sensibilidade e flexibilidade. Portanto, 

pareceu acertado elaborar um trabalho que se adéqua ao método antropológico.  

Oliveira (2006) propõe ao trabalho do antropólogo, nos seus 

compromissos com as sociedades que estuda e sua constituição enquanto sujeito 

político, a construção do conhecimento através dos atos cognitivos do olhar – ouvir – 

escrever.  

Considerando-me cientista social, essa premissa foi escolhida para o 

desenvolvimento desta dissertação, atentando para o princípio aludido pelo próprio 

Oliveira (2006), já citado, de que o “olhar” pode alterar o objeto estudado, por meio 

de nossas pré-concepções, acarretando uma “domesticação do olhar”. Conforme o 

autor, esse esquema conceitual não é de exclusividade do olhar, pois se torna 

presente em todo processo de conhecimento. Contudo, é no olhar que essa refração 

do real pode ser mais compreendida.  

Por comungar com Oliveira (2006) ao advertir que o cientista social deve 

estar alerta ao adentrar um grupo em estudo, pois o pesquisador já tem concepções 

preestabelecidas sobre esta ou aquela atitude de seus informantes, tentei me 

desfazer da percepção que eu tinha do real vivenciado no período da ATES e passei 

a enxergar outro real/imaginário reformulado, mas que ainda continha resquícios do 

anterior, um real tão distante e ao mesmo tempo tão perto por meio da teoria e da 

prática.  

Conhecedora de que o olhar não é neutro e na busca por superar 

limitações de minha visão de mundo, “condição para compreender as diferenças e 

superar o etnocentrismo” (CARDOSO, 2004, p.102), tentei me posicionar na 

pesquisa com o papel de uma etnóloga, que destaca Martins (2008a, p.26), “requer, 

ao mesmo tempo, desprendimento e envolvimento pessoal” e é fundamentado em 

explicar a lógica do sistema estudado tentando enxergar o mundo pelo ponto de 

vista do “nativo” (OLIVEIRA, 2006). 

Segundo Minayo (1998) apud Leite e Vasconcelos (2007, p.173) a 

primeira condição “para compreender a natureza interna do conteúdo das 

experiências humanas, e isto inclui a experiência individual e social [...] é a 

aproximação ao seu contexto vivido”. Para a minha aproximação, tomei posse de 
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uma técnica33 de pesquisa para coleta e análise de dados muito utilizada na 

Antropologia, a Observação Participante.  

 
A observação tem um papel essencial no estudo de caso. Quando 
observamos, estamos procurando apreender aparências, eventos e/ ou 
comportamentos. A observação pode ser de caráter participante ou não-
participante. Quando o pesquisador atua apenas como espectador atento, 
temos o que se convencionou chamar de observação não-participante. 
Baseado nos objetivos da pesquisa e num roteiro de observação, o 
investigador procura ver e registrar o máximo de ocorrências que 
interessam ao seu trabalho. Na observação participante, o observador deixa 
de ser o espectador do fato que está sendo estudado. Nesse caso, ele se 
coloca na posição dos outros elementos envolvidos no fenômeno em 
questão. Este tipo de observação é recomendado especialmente para 
estudos de grupos e comunidades. (GODOY, 1995a, p.27). 

 
A observação, de acordo com Diehl e Tatim (2004, p.71) “utiliza os 

sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas 

em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos”. O olhar dado pela 

observação social científica é, assim, diferente do olhar habitual, pois se torna uma 

observação sistemática do comportamento natural, “uma busca deliberada, 

conduzida com premeditação e zelo, contrastando com as percepções 

essencialmente passivas e informais do dia-a-dia” (SELLTIZ; WRIGHTSMAN; COOK, 

1987, p.95). 

Deste modo, ao adentrar o espaço social da pesquisa, passei a viver na 

situação em estudo, mantendo uma relação direta com as interlocutoras e na 

medida do possível, participando de suas vidas sociais, na busca de alcançar os 

dados que me possibilitassem compreender e explicar a realidade observada.  

Seguindo as orientações de Godoy (1995a) para manter um 

relacionamento agradável e de confiança, entre observadora e observadas, a minha 

situação enquanto “observadora” foi esclarecida logo no primeiro encontro quando 

foram apresentados os objetivos da pesquisa.  

Esclareci que em muitos momentos elas iriam me ver com um caderno 

em mãos e que este era o principal instrumento de trabalho de observação34.  

Segundo Martins (2008, p.10), 

 

                                                           
33

  Segundo Andrade (2010, p.123), “Técnicas são conjuntos de normas usadas especificamente em 
cada área das ciências, podendo se afirmar que a técnica é a instrumentalização especifica da coleta 
de dados”. São agrupadas em dois procedimentos: documentação indireta (pesquisa bibliográfica e 
pesquisa documental) e a documentação direta (observação e entrevista). 
34

 Para Andrade (2010, p.130), “Instrumentos da pesquisa são os meios através dos quais se aplicam 
as técnicas selecionadas”. 
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Em um estudo de caso, análises e reflexões estão presentes durante os 
vários estágios da pesquisa, particularmente quando do levantamento das 
informações, dados e evidências, em situações em que resultados parciais 
sugerem alterações, correções de rumo. A sistematização e organização de 
rascunhos, notas de observações, transcrições, registros de comentários, 
diários, opiniões etc. são coligidos em campo e indexados segundo algum 
critério definido no protocolo do estudo. Para tanto, o pesquisador deverá, 
cotidianamente, construir seu diário de campo, ou diário da pesquisa.  

 
O Diário de Campo é um instrumento utilizado pelo pesquisador em 

qualquer momento da pesquisa, para registrar diariamente suas percepções, 

ansiedades, indagações e conhecimentos, que não conseguem ser alcançados por 

meio do uso de outras técnicas.  

 
O diário de campo é pessoal e intransferível. Sobre ele o pesquisador se 
debruça no intuito de construir detalhes que no seu somatório vai congregar 
os diferentes momentos da pesquisa. Demanda um uso sistemático que se 
estende desde o primeiro momento da ida ao campo até a fase final da 
investigação. Quanto mais rico for em anotações esse diário, maior será o 
auxílio que oferecerá à descrição e à análise do objeto estudado. (CRUZ 
NETO, 1994, p. 63 - 64). 

 
Vivenciei a observação participante com meu “amigo silencioso” 35, 

mergulhando no mundo das mulheres rendeiras como quem faz parte dele. Nos dias 

que passei em campo, compartilhei de vivências coletivas e individuais de algumas 

mulheres36. Dormi em suas casas, comi de suas comidas, partilhei de seus 

momentos em família, com os filhos, maridos, parentes e amigos.  

Esses momentos informais foram igualmente de suma importância para o 

crescimento enquanto pesquisadora, pois por meio dessa ocasião percebi que 

através das trocas de experiências pode-se compreender melhor o que nos rodeia e 

que às vezes passa despercebido de forma naturalizada. 

 
O observador, enquanto parte do contexto de observação, estabelece uma 
relação face a face com os observados. Nesse processo, ele, ao mesmo 
tempo, pode modificar e ser modificado pelo contexto. A importância dessa 
técnica reside no fato de podermos captar uma variedade de situações ou 
fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que, 
observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais 
imponderável e evasivo na vida real. (CRUZ NETO, 1994, p. 59 – 60). 

 
Ciente que a pesquisa deva possibilitar a construção de um conhecimento 

científico - que no pensamento moderno se configura fora de nós -, entendo que o 

trabalho de campo realizado para este estudo, com uso da observação participante, 

                                                           
35

 Devido a sua importância para o pesquisador, Cruz Neto (1994, p.63) discorre que o diário de 
campo pode ser estimado como um “amigo silencioso”. 
36

  As vivências foram realizadas em cinco idas ao Assentamento ao longo do ano de 2013. 
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a vivência com a comunidade e o estar junto, não esteve apenas dotado de 

informações, pois o aprender está para além do adquirir e processar informações, 

mas cheio de um saber de experiências, numa relação entre o conhecimento e a 

vida humana.  

 
O pesquisador observador torna-se parte integrante de uma estrutura social 
– Estudo de Caso –, e na relação face a face com os sujeitos da pesquisa 
realiza a coleta de dados e informações. (...) A Observação Participante é 
uma modalidade especial de observação na qual o pesquisador não é 
apenas um observador passivo. Ao contrário, o pesquisador pode assumir 
uma variedade de funções dentro de um Estudo de Caso e pode, de fato, 
participar dos eventos que estão sendo estudados. (...) O pesquisador-
observador formal e revelado será parte do contexto que está sendo 
observado/investigado e ao mesmo tempo modifica o contexto e por ele é 
modificado (MARTINS, 2008a, p. 25). 

 
 Cada ida a campo possibilitou uma descoberta, uma aprendizagem. 

Deste modo, reconheço um “ir além” nessa pesquisa, a partir da premissa de Bondía 

(2002) que nos abre os olhos para compreensão de que as palavras produzem 

sentido, que o pensar é mais que “raciocinar”, “calcular” ou “argumentar”, pois 

possibilita sentido ao que somos e ao que nos acontece. 

Este estudo tornou-se, portanto, uma construção de sujeitos de 

experiências, tanto da parte da pesquisadora, quanto das pesquisadas, pois como 

sublinha Bondía (2002, p. 25), “a experiência é em primeiro lugar um encontro ou 

uma relação com algo que se experimenta, que se prova” e nos remete a uma 

dimensão de travessia, de perigo e de paixão, capaz de nos formar e nos 

transformar. 

Cardoso (2004, p. 103) destaca que “é neste encontro entre pessoas que 

se estranham e que fazem um movimento de aproximação que se podem desvendar 

sentidos ocultos e explicitar realidades desconhecidas”. Deste modo, o processo de 

coleta de dados realizada apenas como forma de acumulação de informações em 

um momento pontual da pesquisa, passa a ser visto como uma vivência de um 

processo interativo e relacional.  

Vale ressaltar que nesse processo relacional, a subjetividade do 

observador também existe, já que a dimensão da subjetividade é constituinte e 

constituída no processo de produção de conhecimento. Contudo, Cardoso (2004, p. 

101) observa que “não se trata do subjetivismo descontrolado invadindo o campo da 

reflexão racional, mas sim da natureza intersubjetiva da relação entre o pesquisador 

e o seu informante”.  
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[...] Por mais que procure captar dados “reais” e “objetivos”, o resultado é 

sempre uma interpretação, uma versão dos fatos, que poderá ser 

confrontada com outras. Assim, os esforços não devem ser mobilizados no 

sentido de anular as “interferências” da subjetividade, mas sim de conhecê-

las e transformá-las em instrumento de conhecimento. No limite, seria 

possível dizer que o compromisso com o conhecimento não implica 

necessariamente a anulação das crenças e emoções do pesquisador, mas 

sim a tomada de consciência de si, do outro e da própria interação. (TRIGO 

& BRIOSCHI, 1992. p. 31). 

 
Foi comungando com a ideia de que a neutralidade científica tornou-se 

obsoleta, na medida em que se compreendeu a influência mútua sujeito-observador 

e sujeito-observado, que aproveitei os momentos das refeições para esta interação. 

Durante todo o período em que me encontrei no Assentamento as refeições eram 

feitas em casas diferentes, o que proporcionou um contato mais íntimo com algumas 

mulheres do grupo. Além disso, o momento do cafezinho da tarde foi também uma 

situação interacional ímpar para o desenvolvimento do estudo. 

Notei também que dentro da observação participante, criam-se novas 

culturas, culturas constituídas “num processo contínuo de interação social em que os 

símbolos e seus significados são reinterpretados, disputados, negociados 

continuamente, até mesmo no próprio processo da pesquisa” (ZALUAR, 2004, p. 

119-220). 

Aprendi a cultura do calar, do ouvir e do esperar. Não exigi a priori por 

parte das mulheres rendeiras uma resposta automática e nem de mim enquanto 

pesquisadora uma coleta de dados bem definida, pois, primei em interagir e criar 

laços de confiança. Esperei que nas conversas informais fossem revelados os 

“segredos mantidos velados a outros estranhos” (ZALUAR, 2004, p.123). 

Como a fala não é divorciada do contexto próprio, foi na interação que 

observei, 

 
a eficácia de certas ideias, a recorrência de padrões ou mapas para a ação, 
bem como o processo mesmo de continua transformação da cultura. É esta 
fala na ação que lhe permite captar o rotineiro, o decisivo e o conflitivo, o 
que tem forma e o que não tem, o oficial e o espontâneo, o publico e o 
privado. (ZALUAR, 2004, p. 122).  

 
Oliveira (2006) ressalta que para apreender a pluralidade das relações 

sociais é necessário alcançar as significações dessas relações por meio de outros 
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recursos além do olhar, que seria a escuta _ dimensão central da pesquisa 

qualitativa.  

Saber ouvir também não é uma tarefa fácil, pois muitas vezes o usual é 

ouvir o que é de interesse particular, estabelecendo significações próprias sem se 

preocupar em compreender o real sentido daquilo que está sendo falado.  

O ouvir é um encontro de dois mundos, um real dado e um real velado, 

que “pode ganhar muito em qualidade e confiabilidade, caso se constitua como parte 

de um diálogo, de uma interação verdadeira, que só é possível entre interlocutores 

que se entendem em igualdade, apesar das evidentes diferenças” (OLIVEIRA 1998 

apud LEITE; VASCONCELOS, 2007, p.174). 

Buscando empoderar o saber particular das mulheres rendeiras e 

compreendendo que elas constroem uma narrativa que conduz significados e 

revelações pela qual enuncia e narram a sua história, me propus ao uso da técnica 

de entrevistas semiestruturadas focalizada37, na qual “o entrevistador busca 

informações, dados e opiniões por meio de uma conversação livre, com pouca 

atenção a prévio roteiro de perguntas” (MARTINS, 2008a, p. 27). 

 
a partir de um tema geral, ou de um tema dividido em alguns tópicos gerais, 
a entrevista (a comunicação interativa) é conduzida pelo observador. O 
registro das respostas ou da conversa poder ser feito no momento da 
entrevista ou imediatamente após, pela anotação escrita ou pela gravação 
do som, pelo próprio conversar ou por um anotador, etc. (ABRAMO, 1988, 
p. 41, grifo do autor).  

  
A escolha pela entrevista em contrário ao uso do questionário foi pelas 

vantagens inerentes a técnica, como anular a inaptidão da escrita, permitindo que 

todas as mulheres possam ser consideradas na amostragem e, sobretudo, dar 

liberdade na formulação das questões e condução do momento, que permite “revelar 

informações que são tanto complexas como emocionalmente carregadas por 

favorecer o aparecimento de sentimentos subjacentes a uma opinião expressa” 

(SELLTIZ; WRIGHTSMAN; COOK, 1987, p.20, grifo do autor). 

Frequentemente as entrevistas menos estruturadas são usadas para 

estudos que busquem compreender em profundidade a percepção, as motivações e 

                                                           
37

 Entrevista não estruturada ou semiestruturada “consiste em uma conversação informal, que pode 
ser alimentada por perguntas abertas, proporcionando maior liberdade para o informante”, e é 
focalizada, pois “mesmo sem obedecer a uma estrutura formal, o pesquisador utiliza um roteiro com 
os principais tópicos relativos aos assuntos da pesquisa”. (ANDRADE, 2010, p.132). 
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as atitudes de um grupo. (MARTINS, 2008a; SELLTIZ, WRIGHTSMAN, COOK, 

1987). Para Selltiz, Wrightsman e Cook (1987, p.40), 

 
A flexibilidade da entrevista não estruturada, se apropriadamente 
empregada, ajuda a levantar os aspectos afetivos e valorativos das 
respostas dos entrevistados e a determinar o significado pessoal de suas 
atitudes [...] Este tipo de entrevista atinge seus propósitos à medida que as 
respostas dos entrevistados são espontâneas e não forçadas, altamente 
específica e concretas, ao invés de difusas e gerais, sendo pessoais e auto-
reveladoras, ao invés de superficiais.  

 
No intuito de atingir os propósitos da entrevista semiestruturada, o papel 

inicial das mulheres rendeiras que era de informantes foi requalificado para de 

interlocutoras, o que fez com que o “ouvir” fosse, portanto, uma interação que 

possibilitou uma relação dialógica entre a pesquisadora e pesquisadas. Assim, as 

entrevistas possibilitaram fornecer um encadeamento de evidências corroborando o 

que já havia sido evidenciado por outras fontes (dados secundários) e pela 

observação participante. 

Para a efetivação das entrevistas foram construídos três roteiros que 

abordaram as três frentes de ações distintas do grupo: renda, acampamento e 

projeto de algas. Os roteiros nortearam as entrevistas que foram realizadas como 

conversas informais, buscando uma convergência nos relatos sobre a organização 

do grupo e os aspectos afetivos em suas ações que envolvem emoções, opiniões, 

crenças, atitudes e comportamentos, tecendo uma história oral38 do grupo. 

Queiroz (1988, p.15), ao relatar a opinião de sociólogos que usaram a 

história oral como técnica de coleta de material, ressalta que para esses autores a 

técnica possibilitava uma visibilidade de valores e conhecimentos que comumente 

ficavam ocultados nos dados estatísticos, tornando-se uma “técnica útil para 

registrar o que ainda não se cristalizara em documentação escrita [...] servia, pois, 

para captar o não explícito, quem sabe mesmo indizível”.  

O tempo das entrevistas variou de acordo com o decorrer da conversa, 

mas a média de duração foi cerca de uma hora e meia, tendo em comum a 

informalidade da situação, como em uma conversa informal e despretensiosa, em 

que as entrevistadas eram encorajadas a entrar em detalhes, a revelar sentimentos 

e desejos, a contar particularidades pessoais e experiências passadas. 

                                                           
38

  “História Oral é termo amplo que recobre uma quantidade de relatos a respeito de fatos não 
registrados por outro tipo de documentação, ou cuja documentação se quer completar” (QUEIROZ, 
1988, p.19). 
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As entrevistas foram realizadas nos mais diferentes lugares. Em alguns 

momentos o ambiente foi as varandas das casas, ao som do “bater” dos birros, às 

vezes com filhos e ou amigos escutando a conversa; outras ocasiões no 

acampamento, no período do descanso após o almoço; e em outros momentos as 

informações foram obtidas nos trajetos entre a casa e o acampamento ou entre a 

casa e o Projeto de Algas, nas subidas e descidas dos morros. 

Segundo Trigo e Brioschi (1992, p.33), 

 
A interação na situação da entrevista não é dada a priori, estabelecida pela 
simples proximidade físico-espacial de dois indivíduos. É uma relação 
construída a partir das intenções dos agentes postos em contato, ou seja, 
uma relação em que os atores percebem-se e relacionam-se. O encontro é 
construído na reciprocidade da relação exigindo, pois, flexibilidade na sua 
condução.  

 

 
Numa entrevista com esse tipo de relação forma-se mais que um diálogo 

entre duas pessoas, mas uma amizade, que, como ressalta Cardoso (2004, p. 102), 

não “se interpõe como um véu que impede a “verdade” ou da “realidade””. Pelo 

contrário, “a convivência e afetividade faz chegar mais perto e mais fundo dos 

significados desconhecidos para ambos”.  

Antes de cada entrevista, relembrava às entrevistadas a finalidade das 

perguntas e o objetivo da pesquisa, enfatizado o valor da colaboração pessoal para 

pesquisa, mas fugindo a obrigatoriedade, como destaca Cruz Neto (1994, p.55),  

 
a busca das informações que pretendemos obter está inserida num jogo 
cooperativo, onde cada momento é uma conquista baseada no diálogo e 
que foge à obrigatoriedade. Com isso, queremos afirmar que os grupos 
envolvidos não são obrigados a uma colaboração sob pressão. Se o 
procedimento se dá dentro dessa forma, trata-se de um processo de 
coerção que não permite a realização de uma efetiva interação.  

 
O universo da entrevista foi definido conjugando dois tipos de 

amostragem: uma amostragem estratificada, selecionada de forma intencional39. 

Segundo Diehl e Tatim (2004, p.64, grifo nosso) na amostra estratificada observa-se 

que “o pesquisador enquadra os elemento da população em diferentes estratos, 

segundo as necessidades do seu estudo, para depois selecionar os participantes da 

amostra por meio da escolha aleatória dos elementos dentro de cada estrato”. 

                                                           
39

 Na amostragem intencional “as unidades que compõem a amostra são intencionalmente escolhidas 
pelo pesquisador, na pressuposição de que representem o universo, ou seja, cruciais para 
conhecimentos do universo”. Recomenda-se “estratificar quando o grupo é heterogêneo, composto 
de elementos muito diferenciados” (ABRAMO, 1988, p. 37). 
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A estratificação do universo pressupõe um conhecimento prévio de certas 
características gerais do universo, bem como o número de unidades 
portadoras desses atributos. Estratifica-se o universo dividindo o conjunto 
das unidades que o compõem em tantos grupos homogêneos de unidades 
quantos forem necessários; em seguida, escolhem-se as subamostras de 
cada estrato, guardando-se a proporção numérica em cada um deles, 
predefinida para a amostra total; o conjunto das subamostras de cada 
estrato do universo é a amostra total, ou a amostra estratificada. Assim, se 
se definiu previamente que a amostra estratificada total, ou final, deve ser 
de 20%, em cada estrato se escolhera uma amostra de 20%, de maneira 
que, mesmo quando o número absoluto de cada subamostra variar, em 
função do número absoluto de unidades de cada estrato, o número absoluto 
da amostra total não será nem menor nem maior que 20% das unidades do 
universo. (ABRAMO, 1988, p.38). 

 
Após definida a estratificação do universo, optou-se por definir cada 

subamostra de forma intencional, ou seja, numa amostra não probabilística. De 

acordo com Diehl e Tatim (2004, p.65), 

 
Nesse tipo de amostragem não são utilizadas formas aleatórias de seleção, 
podendo esta ser feita de forma intencional, com o pesquisador se dirigindo 
a determinados elementos considerados típicos da população que deseja 
estudar. Seu uso pode ser uma boa alternativa, entretanto, apresenta maior 
limitação no que diz respeito a generalização para todo o universo 
estudado.  

 
Contudo, por ter sido feita a estratificação a priori, é reduzido ou eliminado 

a limitação no que tange a generalização para o universo como um todo. A amostra 

foi formada de três estratos combinados levando em conta também as três 

atividades mais significativas do grupo: 

a) Mulheres do grupo “Tecendo Sonhos”, ligadas diretamente as 

atividades do Acampamento; 

b) Mulheres do grupo “Tecendo Sonhos”, ligadas diretamente as 

atividades do Acampamento e ao Projeto de Algas; 

c) Mulheres do grupo “Tecendo Sonhos”, que não estão ligadas 

diretamente as atividades do Acampamento e ao Projeto de Algas. 

A estratificação do universo pesquisado teve o intuito de abarcar cada 

atividade, tendo em vista as opiniões, os valores e sentidos de quem participam 

ativamente e de quem as observa. É importante ressaltar que a preocupação não se 

refere a “representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma 

instituição, de uma trajetória etc.” (GOLDENBERG, 1997, p.14).  

 



55 

 

A pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico para garantir sua 
representatividade. Uma pergunta importante neste item é “quais indivíduos 
sociais têm vinculação mais significativa para o problema a ser 
investigado?” A amostragem boa é aquela que possibilita abranger a 
totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões. 
(MINAYO, 1992 apud DESLANDES, 1994, p.43). 

 
Buscando captar as nuanças da relação das entrevistadas com o tema 

proposto, foi realizado um total de 09 entrevistas, no período de 03 de março de 

2013 a 25 de julho de 2013. Todas as respostas obtidas foram gravadas com o 

auxílio de um gravador e posteriormente degravadas, totalizando um volume com 50 

páginas, para fins de estudo e guarda.  

Das nove entrevistas realizadas para efeitos de análise da pesquisa, não 

foi mantida o sigilo da identidade das entrevistadas, atribuindo-lhes seus verdadeiros 

nomes sempre que mencionado algum trecho da entrevista porque elas 

concordaram em serem identificadas. Além disso, a escolha de manter o nome 

verdadeiro legitima e dá reconhecimento às mulheres através de suas falas, 

opiniões e decisões. 

O intuito não é restringir-se simplesmente em classificar a opinião das 

mulheres rendeiras, mas obter dados objetivos e subjetivos, desvendando os 

códigos sociais, a partir das falas, já que “o ser humano se distingue não só por agir, 

mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da 

realidade vivida e partilhada com seus semelhantes” (MINAYO, 2009, p. 21). 

O ser humano é um ser falante e é o dom da linguagem que o caracteriza 

diferente dos animais, fazendo-o um ser completamente singular (MONDIN, 1980). A 

comunicação, por conseguinte efetua-se pela linguagem e o intuito de ouvir as falas 

das mulheres rendeiras é por compreender que a fala é ainda uma das dimensões 

do sujeito político para difundir a formação de suas ideias, que expostas através da 

fala, vão tomando outros significados e sentidos. 

Como afirma Mondin (1980, p.137), a linguagem “comporta uma estrutura 

essencialmente intencional. [...] quer significar intenções, ideias, sentimentos, 

coisas, etc.”. Deste modo, para o registro das intencionalidades e sentimentos em 

todos os momentos da pesquisa de campo, além do uso do gravador foi utilizado o 

recurso visual (por meio de fotografias) no intuito de ampliar “o conhecimento do 

estudo, porque nos proporciona documentar momentos ou situações que ilustram o 

cotidiano vivenciado” (CRUZ NETO, 1994, p.63). 
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A coleta dos dados produziu não só o material analisado, mas construiu 

uma interação face a face, condição necessária para a produção do material de 

análise dessa investigação, que consiste, 

 
[...] primeiramente, de um processo de comunicação por meio de símbolos, 

entendidos como atos expressivos, tais como a fala, os gestos, a aparência, 

os rituais de apresentação social etc. Podemos dizer que se trata do 

estabelecimento de uma relação entrevistador/entrevistado que se efetiva 

em uma interação face-a-face, situação em que se dá a apreensão mútua e 

imediata das subjetividades postas em contato, através dos sinais emitidos 

por cada um dos participantes. (TRIGO; BRIOSCHI, 1992, p.32 – 33). 

 
O que os autores supracitados retratam ficou nitidamente perceptível 

nessa pesquisa. Os gestos corriqueiros se tornaram sinais visíveis dessa teia 

invisível de significados, tudo isso devido ao poder do sujeito de dar nomes às 

coisas, atribuindo-lhes um valor. É deste modo que coisas que nada significam 

podem ser transformadas em símbolos.  

Contudo, diante desse entrelaçamento de significados, Alves (2001, p.23) 

sublinha em sua afirmação que “os símbolos assemelham-se a horizontes. 

Horizontes: onde se encontram eles? Quanto mais deles nos aproximamos, mais 

fogem de nós. E, no entanto, cercam-nos atrás, pelos lados, à frente”.  

Ao exame dessa afirmativa parece acertado que embora o símbolo seja 

uma evocação de algo que ele passa a representar, esta representatividade se torna 

limitada, assim como o próprio conhecimento teórico, que propõe podar a sua 

essência dentro de conceitos.  

A natureza das coisas não é refletida autenticamente. Quando se reflete 

algo de real, essa realidade jamais poderá reproduzir adequadamente o que se é de 

fato real, devido à incapacidade no processo mental do ser humano, como explicita 

Cassirer (1976, p.14), 

 
[...] nenhum processo mental chega a captar a realidade em si, já que, para 
poder representá-la tem de socorrer-se do signo, do símbolo. E todo 
simbolismo esconde em si o estigma da mediatez, o que o obriga a encobrir 
quanto pretende manifestar. Assim, os sons da linguagem esforçam-se por 
´expressar` o acontecer subjectivo e objectivo, o mundo ´interno` e 
´externo`; porém, o que captam não é a vida e a plenitude individual da 
própria existência, mas apenas a sua abreviatura morta. Toda essa 
´denotação`, que as palavras ditas pretendem dar, não vai, realmente, mais 
longe que a simples ´alusão`; alusão que parecerá mesquinha e vazia, 
frente à concreta multiplicidade e totalidade da experiência real.  
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É partindo dessa reflexão que avanço para o modo de análise escolhido 

para esta dissertação. Segundo Minayo (1992) apud Gomes (1994), a fase de 

análise dos dados é aquela que busca interpretar os dados colhidos, estabelecendo 

uma compreensão dos mesmos, confirmando ou não os pressupostos da pesquisa, 

ampliando o conhecimento sobre o assunto pesquisado e envolvendo-o ao contexto 

cultural40.  

O método de análise de dados como proposta de interpretação qualitativa 

desta dissertação foi escolhido com bases na abordagem dialética proposta por 

Minayo (1992) apud Gomes (1994, p. 77), o método hermenêutico-dialético, em que 

“a fala dos atores sociais é situada em seu contexto para melhor ser compreendida. 

Essa compreensão tem, como ponto de partida, o interior da fala. E, como ponto de 

chegada, o campo da especificidade histórica e totalizante que produz a fala”. 

Esse método é estruturado através de níveis de interpretação e tem como 

operacionalização os seguintes passos: ordenação de dados, classificação dos 

dados e análise final, conforme explicitado por Gomes, 

 
O primeiro nível de interpretação que deve ser feito, segundo a proposta em 
questão, é o das determinações fundamentais. Esse nível, entre outros 
aspectos, diz respeito à: conjuntura sócio-econômica e política do qual faz 
parte o grupo social a ser estudado; história desse grupo e política que se 
relaciona a esse grupo. O segundo nível de interpretação baseia-se no 
encontro que realizamos com os fatos surgidos na investigação. Esse nível 
é, ao mesmo tempo, ponto de partida e ponto de chegada da análise. As 
comunicações individuais, as observações de condutas e costumes, a 
análise das instituições e a observação de cerimônias e rituais são aspectos 
a serem considerados nesse nível de interpretação. [...] passos para a 
operacionalização de sua proposta: 
(a) Ordenação dos dados: Neste momento, faz-se um mapeamento de 
todos os dados obtidos no trabalho de campo. [...] 
(b) Classificação dos Dados: Nesta fase é importante termos em mente 
que o dados não existe por si só. Ele é construído a partir de um 
questionamento que fazemos sobre eles, com base numa fundamentação 
teórica. Através de uma leitura exaustiva e repetida vezes dos textos, 
estabelecemos interrogações para identificarmos o que surge de relevante 
(“estruturas relevantes dos atores sociais”). [...] 
(c) Análise final: Neste momento, procuramos estabelecer articulações 
entre os dados e os referenciais teóricos da pesquisa, respondendo às 
questões da pesquisa com base em seus objetivos. Assim, promovemos 
relações entre o concreto e o abstrato, o geral e o particular, a teoria e a 
prática. (GOMES, 1994, p. 77 – 79, grifo do autor). 

 
Segundo Minayo (1992) apud Gomes (1994, p.68 – 69, grifo do autor), 

existem três obstáculos para uma análise eficiente: a “ilusão do pesquisador”, que 

                                                           
40

 É importante salientar que numa pesquisa qualitativa isso ocorre em todo processo de coleta dos 
dados. 
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supõe já conhecer o campo e faz suas conclusões de forma precipitada ou 

superficial; o risco de se envolver com os procedimentos metodológicos e “esquecer 

os significados dos seus dados”, ao ponto de que eles não sejam devidamente 

analisados; e “o distanciamento entre fundamentação teórica e a prática da 

pesquisa” por não conseguir relacionar as conclusões concretas com os 

conhecimentos mais abstratos.  

Essa questão é pertinente à pesquisa científica e coube a mim enfrentar 

esse desafio, buscando desvelar a história das mulheres rendeiras atentando-se 

para apreender não somente a informação dos fatos, mas pautando-se nas 

experiências externalizadas em seus discursos que desenham aquilo que aconteceu 

a elas e que as toca (BONDÍA, 2002), construindo uma relação de ação (no campo) 

– reflexão (com teoria) – ação (escrita relacionando teoria e prática).  

É importante salientar que mesmo partindo de uma visão holística a 

articulação entre o trabalho de campo e a construção do texto não retrata a 

totalidade de uma cultura, como sublinha Oliveira (2006, p.29), 

  
[...] apreensão holística, porém concentrada em um único tema, capaz de 
proporcionar uma ideia dessa sociedade como entidade 
extraordinariamente viva. Essa visão holística, todavia, não significa retratar 
a totalidade de uma cultura, mas somente ter em conta que a cultura, sendo 
totalizadora, mesmo que parcialmente descrita, sempre deve ser tomada 
por referência.  

 
Dentre as três maneiras de apreensão dos fenômenos sociais levantadas 

por Oliveira (2006), o ato de escrever torna-se o mais crítico, pois o processo de 

textualização representa trazer os fatos observados a partir do “olhar” e do “ouvir” 

para o plano do discurso. 

No exercício da pesquisa, Oliveira (2006, p.35) adverte: “o olhar, o ouvir e 

o escrever devem ser sempre tematizados ou, em outras palavras, questionados 

enquanto etapas de constituição do conhecimento pela pesquisa empírica”, pois 

nesse processo de comunicação há uma relação entre o comunicar e o conhecer, 

onde se parte de uma “representação coletiva”, ou seja, uma comunidade 

profissional (inter pares) que legitima a escrita.  

No percurso trilhado para compreensão de uma realidade, o ato de 

observar e explicar o que se observa, na tentativa de descrever e explicar o que se 

quer explicar, mostra que “as explicações são reformulações da experiência aceitas 

por um observador [...] O explicar se dá, então, na linguagem, mas sua validade não 



59 

 

depende do explicador e sim de quem aceita a explicação” (MATURANA, 2001 apud 

MOREIRA, 2004, p. 600). 

Gomes (1994, p.79, grifo do autor) lembra que, 

 
o produto final da análise de uma pesquisa, por mais brilhante que seja, 
deve ser sempre encarado de forma provisória e aproximativa. Esse 
posicionamento por nós partilhado se baseia no fato de que, em se tratando 
de ciência, as afirmações podem superar conclusões prévias a elas e 
podem ser superadas por outras afirmações futuras.  

 
É como interlocutora da realidade que a Ciência tem avançado no 

processo entre validação e refutação, tendo como principal característica o 

pensamento científico relativo e apontando que o conhecimento científico não é mais 

uma verdade absoluta e definitiva e deve ser conceituada na dimensão da 

intersubjetividade (BICUDO, 2008).  

Na verificação de suas previsões através de experimentos ou 

observações, o pensamento científico pode ser revisto e quando surgem novas 

descobertas ou ideias em que um conhecimento científico se torna insuficiente para 

explicá-lo, ocorre uma mudança de paradigma, revolucionando a ciência (OLIVEIRA, 

2012).  

É nessa reflexão sobre a ciência e a experiência que se baseia os 

pressupostos do método de análise hermenêutico-dialético,  

 
Podemos destacar dois pressupostos desse método de análise. O primeiro 
diz respeito à ideia de que não há consenso e nem ponto de chegada no 
processo de produção de conhecimento. Já o segundo se refere ao fato de 
que a ciência se constrói numa relação dinâmica entre a razão que a pratica 
e a experiência que surge na realidade concreta. [...] os resultados de uma 
pesquisa em ciências sociais constituem-se sempre numa aproximação da 
realidade social, que não pode ser reduzida a nenhum dado de pesquisa 
(GOMES, 1994, p.77). 

 
Compreender até onde se consegue alcançar da realidade social numa 

pesquisa é fundamental para o pesquisador, para o conhecimento e para a vivência 

a ser socializada, com suas dificuldades, descobertas, obstáculos e conquistas 

nesse exercício de sensibilidade, aproximação e distanciamento na construção do 

campo de estudo. 

Portanto, concordando com Moreira (2004, p. 602) quando enfatiza que 

“na vida cotidiana, nos movemos de um caminho explicativo para outro em uma 

dinâmica de emoções” e que essas mesmas “emoções especificam a todo momento 

o domínio de ações no qual cientistas operam ao gerarem suas perguntas”, reafirmo 
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minha objetividade moral, no sentido de comprometimento com a aplicação dos 

critérios de validação das explicações científicas, mas sem desprezar a dimensão da 

subjetividade, assim como Maturana apud Moreira (2004, p. 605), “na emoção e na 

paixão de descrever”. 

 

2.1 Um olhar interdisciplinar 

 

Como forma de entender o mundo a nossa volta, a ciência busca 

desvendar os mitos que regem as sociedades e a desmitificar o mundo. Para isso, 

ela possui uma linguagem própria, que muitas vezes “enfeitiça” quem a utiliza, 

restringindo assim a inteligência e o pensar, limitando a utilidade da própria ciência e 

caindo nas armadilhas do dogmatismo – da ideia do conhecimento científico como 

verdade (ALVES, 2000).   

Para Alves (2000, p.97), 

 
É fácil identificar a pessoa cuja inteligência está enfeitiçada por uma 

palavra: ela só sabe dançar uma dança só. E quem só sabe jogar um jogo 

de linguagem fica burro. E chato. Porque a inteligência acontece 

precisamente nos saltos entre as danças diferentes. [...] A ciência é coisa 

linda, deliciosa, desejável, lugar do conhecimento, eu não poderia viver sem 

ela. Mas, como a maçã ela tem um poder enfeitiçante. À medida que dá 

conhecimento de um lado, ela retira conhecimento do outro. Volto a Manoel 

de Barros: “A ciência pode classificar e nomear os órgãos do sabiá, mas 

não pode medir seus encantos”. Daí o poder enfeitiçante – paralisante – da 

formula “isso não é cientifico”. 

 
Santos (2002), na crítica ao modelo de racionalidade ocidental que ele 

chamou de “razão indolente”, denuncia que por meio da colonialidade do poder e do 

saber, numa epistemologia descontextualizada que se pretende universal, foram 

socialmente produzidas “ausências”, nas quais a experiência social foi sendo 

desperdiçada por não ser reconhecida em sua amplitude e variedade, dentro do que 

a ciência tradicional ou filosófica ocidental considera importante.  

 
Esta é a visão de mundo que fornece os pressupostos fundacionais de todo 
o edifício dos conhecimentos sociais modernos. Esta cosmovisão tem como 
eixo articulador central a idéia de modernidade, noção que captura 
complexamente quatro dimensões básicas: 1) a visão universal da história 
associada à idéia de progresso (a partir da qual se constrói a classificação e 
hierarquização de todos os povos, continentes e experiências históricas); 2) 
a “naturalização” tanto das relações sociais como da “natureza humana” da 
sociedade liberal-capitalista; 3) a naturalização ou ontologização das 
múltiplas separações próprias dessa sociedade; e 4) a necessária 
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superioridade dos conhecimentos que essa sociedade produz (“ciência”) em 
relação a todos os outros conhecimentos. (LANDER, 2005, p. 26, grifo do 
autor). 

 
O ser humano é um ser racional, entretanto, a razão ocidental afastou o 

ser humano de todos os outros tipos de conhecimento. Afastou o sujeito que pensa 

“da coisa pensada” e estabeleceu igualmente o modelo que instruiu a separação da 

razão, da dês-razão, do senso comum, do mito, da ciência da arte.  

Portanto, numa reflexão critica sobre os alicerces e os sentidos do 

conhecimento, de um saber hegemônico, de uma arrogância impregnada na visão 

de uma “pobreza” da experiência social por fugir aos moldes racionais com que se 

pode identificar e valorizar, Santos acredita que “não basta propor um outro tipo de 

ciência social. Mais do que isso, é necessário propor um modelo diferente de 

racionalidade” (SANTOS, 2002, p.238). 

A partir do final do século XIX e ao longo do século XX, após quase três 

séculos de determinismo, exatidão, neutralidade, objetividade, racionalismo, de 

concepção mecânica de mundo e, sobretudo, da certeza que se transferia ao 

conhecimento científico, a própria ciência percebe a complexidade das relações que 

envolvem o entendimento de mundo, a compreensão do indivíduo, o contexto que o 

envolve e as limitações da capacidade humana (FRANCELIN, 2003; BICUDO, 2008; 

CARDOSO et al., 2008).  

Em meados dos anos de 1980 a ideia de epistemologia universal é 

questionada, e com ela a crítica ao padrão de cientificidade. Nas análises 

epistemológicas e paradigmáticas do chamado “pensamento complexo” proposto por 

Edgar Morin (PENA-VEGA; NASCIMENTO, 1999), a própria ciência desperta para a 

existência de fenômenos em que não se alcança uma elucidação, compreendendo o 

mundo como um sistema no qual suas partes não podem ser percebidas e 

examinadas sem a apreensão e reconhecimento do todo que o configura 

(FRANCELIN, 2003). 

Dialogando com Moles (1971), Von Bertalanffy (1977) e Morin (1999a; 

2002a), Francelin (2003, p.64) expõe que na compreensão sobre o pensamento 

complexo, 

 
Primeiramente, tem-se a revelação de que existem fenômenos que não se 
consegue explicar. O próprio ser humano é um deles, o universo também, a 
vida e a morte, o amor, o ódio (a reaproximação da filosofia e da ciência) 
(Moles, 1971). Depois, descobre-se que o mundo pode ser um sistema (Von 
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Bertalanffy, 1977), um ecossistema, e que suas partes (fragmentos) não 
estão nem podem ser vistas e estudadas sem a compreensão e aceitação 
do todo onde figuram. Claro que não se pode explicar de maneira lógica as 
relações e inter-relações deste todo e de suas partes e vice-versa. É por 
isso que se chama pensamento complexo, pois parece não haver uma 
lógica para estas relações aparentemente sistêmicas, é o que Morin (1999a; 
2002a) denomina a "ordem dentro da desordem" ou a "certeza da 
incerteza", e é justamente por este motivo que se chama complexidade. 

 
Diante da complexidade de problemas nas diversas dimensões humanas, 

o conhecimento científico fragmentado não é mais capaz de contribuir para o avanço 

da cultura humana, pelo reconhecimento hoje de que o mundo não é composto de 

elementos isolados e sim de um complexo de fenômenos que se inter-relacionam.  

Para exemplo das limitações do sistema fragmentado de produção de 

conhecimento está a crise ambiental, considerada por Leff (2007) como a crise de 

nosso tempo. Na recente representação da natureza como um bem a ser 

preservado, finito, cabendo ao ser humano o direito e o dever de preservá-la, o 

modelo disciplinar de ciência tradicional tornou-se insuficiente diante das situações 

que envolvem as questões ambientais. 

Segundo Leff (2000) é enfatizado no campo ambiental, a partir da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo - 

1972, a proposição referente a uma prática interdisciplinar com base em um saber 

ambiental, por meio do reconhecimento que,  

    
os problemas ambientais são sistemas complexos, nos quais intervêm 
processos de diferentes racionalidades, ordens de materialidade e escalas 
espaço-temporais. A problemática ambiental é o campo privilegiado das 
inter-relações sociedade-natureza, razão pela qual seu conhecimento 
demanda uma abordagem holística e um método interdisciplinar que 
permitam a integração das ciências da natureza e da sociedade; das 
esferas do ideal e do material, da economia, da tecnologia e da cultura 
(UNESCO, 1986 apud LEFF, 2000, p.20). 

 
De acordo com o autor supracitado, o pensamento epistemológico e 

metodológico acerca da complexidade e da interdisciplinaridade nas relações 

sociedade-natureza, iniciou-se dando enfoque apenas aos aspectos biológicos e 

físicos, mas aos poucos, tomou uma concepção mais ampla até abranger não só os 

aspectos econômicos e socioculturais, mas para uma visão complexa do ambiente, 

envolvendo um diálogo de saberes. 

 
reconhecendo que, se os aspectos biológicos e físicos constituem a base 
natural do ambiente humano, as dimensões socio-culturais e econômicas 
definem as orientações conceituais, os instrumentos técnicos e os 
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comportamentos práticos que permitem ao homem compreender e utilizar 
melhor os recursos da biosfera para a satisfação de suas necessidades. [...] 
Da concepção de uma educação ambiental fundada na articulação 
interdisciplinar das ciências naturais e sociais, se avançou para uma visão 
da complexidade ambiental aberta a diversas interpretações do ambiente e 
a um diálogo de saberes. Nessa visão se confluem a fundamentação 
epistemológica e a via hermenêutica na construção de uma racionalidade 
ambiental que é mobilizada por um saber ambiental que se inscreve em 
relações de poder pela apropriação social da natureza e da cultura. (LEFF, 
2000, p. 21 – 22). 

 
Para compreender concretamente os fenômenos e os processos que a 

realidade opera, é de suma importante reconhecer que a Ciência é uma ciência 

“elucidativa” e manter uma postura flexível no processo de produção do 

conhecimento é fundamental para superar as limitações disciplinares. Embora tenha 

contribuído para por em evidência e compreender fenômenos isoladamente, o 

modelo de conhecimento disciplinar atualmente não é capaz de propor e consolidar 

formas de lidar com esses fenômenos.  

Deste modo, fundamentada na percepção da complexidade da realidade 

das mulheres rendeiras e ousando explorar outros campos do conhecimento, me 

identifiquei com a proposta interdisciplinar do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA), que aponta para possibilidade de 

construção de um novo campo de conhecimento, na tentativa de suprimir limites 

disciplinares e a criar alianças, pontes, relações, vínculos entre assuntos, ideias, 

objetos e pessoas. 

Se as disciplinas e os seus paradigmas condicionam o nosso ouvir e o 

nosso olhar (OLIVEIRA, 2006, p.22), então há que se estar atento para a qualidade 

do encontro, encontro este que é estruturado muitas vezes a partir de uma profunda 

descontinuidade entre o "saber científico" e os "saberes locais".  

Para se perceber as relações que envolvem a compreensão do individuo, 

o contexto que o envolve e as limitações da capacidade humana, faz-se necessário 

um convívio e um diálogo interdisciplinar dos conhecimentos, na busca de uma 

prática interdisciplinar como caminho para possíveis análises da complexidade que 

permeia as relações. 

Assim, para este estudo busquei como prática a interdisciplinaridade, 

dialogando com campos dos conhecimentos múltiplos, tendo como fontes mais 

significativas os conhecimentos da antropologia social, da sociologia rural e algumas 

contribuições das correntes humanistas da geografia.  
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Segundo Trindade (2008), a abordagem interdisciplinar iniciou na Europa 

na década de 1960 e tomou força no Brasil a partir da década de 1970, já com 

sérias distorções e modismos. A preocupação inicial na década de 1970 era de 

explicar conceitualmente a interdisciplinaridade. Na década de 1980, na busca pela 

superação da fragmentação do conhecimento na prática vivenciada por alguns 

professores, a interdisciplinaridade foi mais fortemente disseminada, embora que de 

forma indiscrimada.  

Ainda segundo o autor, a década de 1990 foi marcada por inúmeros 

trabalhos intitulados interdisciplinares com base no modismo, mas sem qualquer 

fundamentação. Contudo, segundo Fazenda apud Trindade (2008) foi nesse período 

que surgiu o processo de conscientização da abordagem interdisciplinar.  

O primeiro pesquisador brasileiro que escreveu sobre a 

interdisciplinaridade foi Hilton Japiassú, sendo seu trabalho continuado por Ivani 

Fazenda, que buscou a “construção de um conceito para interdisciplinaridade, 

colocando-a como uma atitude, um novo olhar, que permite compreender e 

transformar o mundo, uma busca por restituir a unidade perdida do saber” 

(TRINDADE, 2008, p.79). 

Segundo Fazenda (1994), Campos e Almeida (2005), não existe um 

conceito único de interdisciplinaridade e cada enfoque é com base na linha teórica 

que busca defini-la. Instituído em um termo polissêmico de estudo, interpretação e 

ação, a interdisciplinaridade torna-se um paradigma em construção, que tenta 

estabelecer nexos entre as disciplinas e os tipos de conhecimento41. Na perspectiva 

interdisciplinar se trabalha com todos os conjuntos de saberes, valorizando o 

científico-seguro, mas tolerando os outros42. 

De acordo com Trindade (2008), para enxergar a interdisciplinaridade 

como uma possível forma de refletir sobre toda a teia da vida em sua complexidade, 

mais importante que defini-la é refletir sobre as atitudes da interdisciplinaridade.  

 
atitude de humildade diante dos limites do saber próprio e do próprio saber, 
sem deixar que ela se torne um limite; atitude de espera diante do já 

                                                           
41

 Tipos de conhecimento: senso comum, senso revelado, saber filosófico, ciência, arte, sensibilidade 
e mítico. Todos esses conjuntos de saberes são simbólicos e operamos com cada um deles em 
algum nível. 
42

 Além do conceito de interdisciplinaridade, outros são comumente abordados, com definições 
teóricas conceituais semelhantes, porém não equivalentes. Dentre eles, o conceito de 
multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade. Sobre esses conceitos ver Campos 
e Almeida (2005); Cardoso et. al. (2008); Bicudo (2008), 
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estabelecido para que a dúvida apareça e o novo germine; a atitude de 
deslumbramento ante a possibilidade de superar outros desafios; a atitude 
de respeito ao olhar o velho como novo, ao olhar o outro e reconhecê-lo, 
reconhecendo-se; a atitude de cooperação que conduz às parcerias, às 
trocas, aos encontros, mais das pessoas que das disciplinas, que propiciam 
as transformações, razão de ser da interdisciplinaridade. (TRINDADE, 2008, 
p.73). 

 
A ação interdisciplinar, distante de ser homogênea, torna-se um amplo e 

complexo desafio de ousadia, que requer do pesquisador o diálogo crítico reflexivo e 

um “olhar nas entrelinhas”.  

  
O processo interdisciplinar deve ser: a) dialético, pois surge das 
contradições do esforço de integração dos saberes; b) sistêmico, porque 
exige a análise das dinâmicas e estruturas dos saberes; c) seletivo, porque, 
para cada problema, obriga buscar categorias críticas; d) interativo, porque 
é um processo por aproximações sucessivas e; e) aberto, porque busca um 
aperfeiçoamento mútuo entre os saberes. (SILVA, 2000, p.78). 

 
Esta dissertação, segundo os campos de atividade humana ou os setores 

de conhecimento, pode ser considerada interdisciplinar, mesmo que, como ressalta 

Abramo (1988, p.34), “na prática nem sempre é possível distinguir entre pesquisas 

multi-disciplinares e pesquisas interdisciplinares”. Contudo, a intenção é na tentativa 

de reaprender a pensar, buscando a possibilidade de reintegração dos 

conhecimentos e saberes – um diálogo de saberes, inatingível no recorte disciplinar. 
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3 FIOS QUE TECEM A HISTÓRIA E A MEMÓRIA 

 

 

“Vem! Vem! 

Ó liberdade sonhada 

Ó igualdade revolucionária! 

Reacende a chama da luta 

Que ainda fumega na gente 

Devolve-nos o perfume da vida que nos foge 

Dá-nos a sensação saborosa da vitória 

Que nos arrancam da boca 

É tempo de luta, de sonhos, de paz 

De história forjada, nas mãos deste povo 

Que empunha, segura a bandeira da vida! 

Viva aqueles que têm sangue no olho! 

Vivam os que veem o amanhã!” 

(Zé Vicente) 

 

A evocação do passado marca a nossa vida individual e coletiva, que é de 

todo um encontro de singularidades temporais entre o presente, o passado e um 

futuro almejado. Implica em sensações que faz relembrar convivências mútuas, 

reacender emoções, reviver utopias e sonhos. Torna-se um processo complexo que 

não implica apenas num ato mental, pois ao narrar, o sujeito também constrói uma 

visão de si e de sua atuação.  

Segundo Araripe (2001, p.71), 

 
Nos caminhos para a compreensão da construção da sociedade, a memória 
tornou-se um dos principais elementos para entender o mundo social, pois 
nos possibilita saber quem somos integrando o nosso presente ao nosso 
passado. Olhar como se dá a relação do homem [e da mulher] com o 
universo social: o que cria, produz, apropria, incorpora e simboliza, é 
fundamental para compreender o movimento da ação e do fazer do homem 
[e da mulher] como manifestação social e constituição da sociedade. 
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Na constituição de um grupo social, como é o caso das mulheres 

rendeiras do Assentamento Maceió, observa-se que os acontecimentos históricos 

não se dão por acaso. Interligados por relações, essas mulheres têm na experiência 

de vida a história da luta pela terra e pelo direito a vida. Deste modo, como manter 

acesa a chama de luta dessas mulheres sem resgatar a memória?  

A resposta encontrada neste trabalho foi a de desenvolver uma escuta 

sensível, ouvindo as intenções não reveladas muitas vezes na fala, mas implícitas 

nos gestos e atos falhos; e olhar para um novo tempo, o tempo kairós, que difere do 

tempo chronos43 ao possibilitar um tempo oportuno para criação, flutuante e não-

linear.   

Repensar e reconstruir um passado que se torna presente através da 

memória, pautada em emoções e vivências, faz com que os eventos sejam 

rememorados a partir das necessidades do presente. Portanto, esta escrita, não 

deve ser entendida de forma linear. O que é proposto como forma de harmonizar a 

arte de rememorização da manifestação dos acontecimentos é contextualizar os 

fatos rememorados.  

Segundo Tufano (2002, p.40-41),  

 
Contextualizar é, portanto, relevar tudo aquilo que a princípio pode parecer 
óbvio ao olhar do escritor ou do pesquisador, mas não na percepção de 
qualquer pessoa que possa vir a ler seu trabalho. É uma tentativa de 
transportar o leitor para o seu mundo, para o problema que você tenta a 
resolver ou discutir buscando transformar este simples leitor em ator de sua 
peça, sua história [...] Contextualizando tentamos colocar algo em sintonia 
com o tempo e com o mundo, construímos bases sólidas para poder 
dissertar livremente sobre algo, preparamos o solo para criar um ambiente 
favorável, amigável e acolhedor para a construção do conhecimento. Com o 
hábito de contextualizar, é possível transmitir uma ideia e até perceber a 
sua captação por meio do olhar dos interlocutores.  

 
Mesmo diante de um acontecimento comum, o saber a partir da 

experiência é um saber particular, pessoal, subjetivo e para cada sujeito da 

experiência a travessia se dará de acordo com a forma singular de estar no mundo, 

pois o saber da experiência é singular e concreto, e de alguma forma sua repetição 

é inexecutável (BONDIA, 2002). 

Neste trabalho, os fios que tecem a história e a memória das mulheres 

rendeiras do Assentamento Maceió busca entrelaçar a história das famílias e a 

                                                           
43

 O tempo chronos nos remete a um tempo de controle, de cronogramas e datas. O tempo kairós é 
um tempo que se aproveita da imprevisibilidade e deste modo subverte a ordem de chronos. 
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constituição do “lugar da morada”, tendo como pano de fundo as experiências, falas 

e gestos dos sujeitos da pesquisa.  

Os acontecimentos trazidos neste capítulo é uma forma de contextualizar 

historicamente o território camponês investigado. Contudo, o importante a salientar é 

que “a realidade é poliparadigmática, pois nela persistem crenças, valores, ideias, 

modos diferentes de organizar a vida, ao lado de uma racionalidade que a explicita” 

(FAZENDA, 2002, p.19). Deste modo, o lembrado, o exposto, o falado ou encoberto 

demonstram o que no presente é importante lembrar, expor, falar ou calar por parte 

dos sujeitos.  

 

3.1 A história das famílias do Assentamento Maceió sob o olhar das mulheres 

rendeiras 

 

“Eu vou contar a história 
Da minha terra querida 

Vou pegar de cabo a rabo 
Deixar toda resumida 
É uma longa história 

Ficou em minha memória 
Faz parte da nossa vida 

 
É uma longa história 
E vale a pena contar 

Detalhar ponto por ponto 
E por escrito deixar 

Isso me chama a atenção  
Tomei essa decisão  

Esta história escriturar 
 

Esta terra que eu falo 
É o Maceió querido 

Por ser muito valioso 
Sempre foi bem perseguido 

Pelos ricos invejosos 
Por serem gananciosos 

Fere e não vê o ferido” 44 
 

A luta pela terra no Brasil data desde que os portugueses chegaram ao 

Brasil no ano de 1.500, quando invadiram o território com duas estratégias de 

dominação: a cooptação e a repressão (STEDILE, 2011, p.19). A estrutura agrária 
                                                           
44

 Estrofes do cordel “Uma História de Luta” de Maria da Paz, rendeira e cordelista, faz parte do 
Grupo de Mulheres Tecendo Sonhos. 
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foi o pano de fundo sobre o qual se desenvolveu o processo produtivo na agricultura. 

No Brasil colônia, as terras que passaram a pertencer a Coroa, foram entregues à 

particulares por meio da “concessão de uso” com direito à herança, no intuito de 

estimular a produção de mercadorias destinadas para o mercado europeu 

(STEDILE, 2011; SILVA, 1986). 

As extensões de terras concedidas aos “capitalistas-colonizadores” 

formando as chamadas „sesmarias‟, propiciou para o surgimento dos latifúndios que 

tinham um só interesse: o da exportação. Dos anos de 1.500 a 1.850 observa-se a 

invasão, a exploração e a apropriação dos bens naturais que passaram a ser 

considerados mercadoria, visando o lucro (SILVA, 1986; STEDILE, 2011).  

De acordo com Stedile (2011), o modelo de produção predominante foi o 

agroexportador com a organização da produção por um modelo regido pela adoção 

de técnicas intitulada “plantation”45. Nesse período havia um monopólio da terra por 

parte da Coroa Portuguesa e ainda não existia a propriedade privada da terra, ou 

seja, a terra “ainda” não era considerada mercadoria.  

Conforme Silva (1986) a atividade econômica da época tinha como eixo 

nas relações de trabalho a criação de duas classes sociais: os senhores e os 

escravos. Contudo, existiam também certos agricultores que ocupavam porções de 

terra; produziam para subsistência e vendiam parte da produção, abastecendo as 

vilas, cidades e os próprios latifúndios. Assim inicia-se a pequena produção no 

Brasil.  

No início do século XIX o regime de sesmarias foi extinto e a ausência de 

uma legislação sobre a posse das terras devolutas fez com que houvesse um 

aumento de terras para esses agricultores. Contudo, entre os anos de 1850 a 1930, 

a partir da proibição do tráfico negreiro em 1850, as relações com a terra no Brasil 

passam por marcantes transformações (SILVA, 1986; STEDILE, 2011).  

A partir da primeira Lei de Terras, Lei n° 601 de 1850, a ocupação passou 

a ser a única forma de obter terra, que definia o acesso através da compra (COSTA, 

2007). Entretanto, os direitos dos ocupantes não foram reconhecidos e a terra 

passou a ter, portanto, um caráter mercadológico onde o acesso só era possível por 

aqueles que obtinham o poder econômico, o que ocasionou a exclusão de muitas 

                                                           
45

 Segundo Stedile (2011) a palavra de origem inglesa plantation caracteriza “a forma de organizar a 
produção agrícola em grandes fazendas de áreas contínuas, com a prática monocultura, ou seja, com 
a plantação de um único produto, destinado a exportação, seja ele a cana-de-açúcar, o cacau, o 
algodão, gado etc., com o emprego de mão de obra escrava”. 
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populações. Para Silva (1986), o acesso à propriedade por meio da compra e venda 

das terras, beneficiou novamente o latifúndio e reforçou a estrutura agrária do país 

nas mesmas bases, ou seja, concentrada e em latifúndios. 

Para Martins (1986) a terra, assim como o trabalho, passa a ser 

apropriado pelo capital tornando-a como produto do próprio capital e transformando-

a em mercadoria. De acordo com o autor, a tendência e intenção era o capital 

dominar tudo, subordinando todos os setores e ramos de produção. 

No período de 1850 a 1930, formou-se ainda um novo regime de 

produção, o Colonato, em que pobres oriundos da Europa vinham com a promessa 

de vida próspera. Com a abolição da escravatura em 1888 iniciou-se uma crise do 

modelo agroexportador, que seguiu até 1930 tendo seu ápice na I Guerra Mundial 

em 1914, na qual foi interrompida a migração de camponeses europeus e impedido 

o comércio entre as Américas (STEDILE, 2011).  

Na década de 1930, a questão agrícola estava voltada para a crise do 

café46. Nesse período de crise surge um grupo que teve duas vertentes: imigrantes 

pobres oriundos da Europa e a população mestiça que se formou ao longo dos 400 

anos de colonização. Eles não possuíam a propriedade privada da terra, mas a 

ocupavam de forma individual ou coletiva, formando comunidades dos camponeses 

do Brasil. Foi a partir dessa realidade que nasceu o “Campesinato” (STEDILE, 

2011). 

Reconhecer a herança de luta de camponesas e camponeses que 

estavam sendo destituídos de sua condição de “ser” e “viver”, é buscar na memória 

histórica de mulheres e homens a vocação pela terra e pela permanência no campo. 

Quando indagadas sobre a história de luta pelo território que hoje constitui o 

Assentamento Maceió47, as mulheres rendeiras rememoram sobre o final do século 

XIX e início do século XX, quando as terras eram de propriedade das famílias dos 

“Souza”48, passada como herança de pai para filho por gerações.  

                                                           
46

 Os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro e com a "quebra" da Bolsa de 
Valores americana em 1929, na conhecida “A Grande Depressão”, ocasionou a diminuição das 
importações do café brasileiro e os preços despencaram no mercado internacional.  
47

 A comunidade Maceió era habitada por povos indígenas e supostamente recebeu esse nome 
devido à maneira que o mar e os morros se encontravam, formando um „c‟ e um „o‟ (mar + C + O = 
Maceió) (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DO CAMPO, 2011). 
48

 Os nomes citados foram os irmãos Antonio Joaquim, Raimundo e Pedro de Souza, o qual casou 
pela segunda vez com Maria Bonfim, que também possuía terras na região. Segundo Rodrigues 
(2000) as famílias Souza e Bonfim no assentamento Maceió constituem a grande maioria, ratificando 
a descendência de muitas das famílias.  
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Segundo relatos e lembranças sobre o que os mais antigos falavam 

desse período, a convivência entre as famílias era de harmonia, como ressalta as 

estrofes do cordel de Maria da Paz: 

 
Esta terra nunca foi 

Solta assim de bambão 
Sempre teve os seus donos 

Com a documentação 
Todos viviam tranquilos 
Cada um no seu estilo 
Na mais perfeita união 

 
Os nossos antepassados 
Viviam tudo em comum 

Como os primeiros cristãos 
Ninguém ouvia um zunzum 
Sem ambição e egoísmo 

E sem autoritarismo 
Tudo era igual um por um 

 
Viviam todos aqui 

Na paz e na harmonia 
Tranquilos, feliz da vida 
Trabalhando com alegria 
Sem esperar a tragédia 
Dominada pelas rédeas 
Do ricaço em covardia 

 
Agora caros ouvintes 

Me preste muita atenção 
O nome desses herdeiros 

Desse pedaço de chão 
Se davam com todo mundo 
Antônio, Pedro e Raimundo 

Eram eles três irmãos 

 
Na década de 1950, chega da Europa um marinheiro chamado Carneiro 

para morar no Sítio São José, localidade que atualmente é conhecida como Distrito 

de Marinheiros. Ele constituiu família na região e comprou parte das terras dos 

herdeiros da família Souza. Os relatos declaram que o marinheiro Carneiro 

conseguiu por meio de “engano” 49 se apossar das terras da viúva de Pedro de 
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 Os relatos contam que o Sr. Carneiro chegou à região e buscou intimidar D. Maria Bonfim 
indagando se ela realmente possuía os documentos das terras. Ela inocentemente entregou a 
documentação para que ele pudesse conferir a validade, e depois disso ele não devolveu mais, 
contando a história que ela havia vendido as terras e a prova disso seria a posse do documento por 
parte dele. 
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Souza, D. Maria Bonfim. Apossando-se das terras, expulsando algumas famílias e 

explorando as demais, os herdeiros da família dos “Marinheiros” inicia uma nova 

etapa na vida das famílias que moravam na região. 

Uma forma de apropriação de terras no país é denominada de grilagem. 

Segundo Fernandes (2001, p.3), 

 
Para a formação das fazendas desenvolveu-se um processo de grilagem de 
terras. As terras devolutas foram apropriadas por meio de falsificação de 
documentos, subornos dos responsáveis pela regularização fundiária e 
assassinatos de trabalhadores. Assim, os grileiros - verdadeiros traficantes 
de terra - formaram os latifúndios. [...] Aos que resistiram na terra, o poder 
do coronel era explicitado pela perseguição e morte. Dessa forma, os 
camponeses sem-terra formavam fazendas que eram apropriadas pelos 
coronéis. [...] A migração como sobrevivência e resistência, procurando se 
distanciar da cerca e do cerco do latifúndio. Os diversos enfrentamentos 
geraram a morte, muitas vezes o massacre e o genocídio. A violência contra 
esses povos delimitaria as extensões históricas do latifúndio. 

 
No Brasil, a década de 1950 também desencadeou muitas 

transformações. O país que tinha uma população predominantemente rural voltada 

ao trabalho no campo, passa a partir de meados da década de 1950 com os 

governos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek, por um processo de 

industrialização nacional que promoveu a indústria de base e a produção de bens de 

capitais; pela abertura ao capital externo para investimento e pela construção de 

infraestruturas como rodovias e hidroelétricas. 

De 1933 a 1955 a economia brasileira é direcionada para o setor 

industrial, feita pela “substituição das importações”. A questão agrária passa a ser 

pensada atrelada ao avanço industrial, como resposta e solução para a crise 

agrícola e agrária do país. Inicia-se a industrialização da agricultura com instalação 

de fábricas, máquinas e insumos agrícolas (SILVA, 1986).  

Conforme Silva (1986), os diagnósticos realizados nesse período 

demonstravam que o modelo de estrutura agrária consistiria em um obstáculo para o 

processo de industrialização do país, já que as terras pertenciam a poucos e a oferta 

de alimentos aos setores urbanos desencadearia um aumento de preços. Além 

disso, o mercado interno não teria abertura para a indústria nascente, já que as 

fazendas eram “auto-suficientes”, com o domínio de todo processo de produção. 

Todavia, o que se observou foi que ao longo da história a estrutura 

agrária permaneceu concentrada, mas as relações de produção permitiram o 

processo de industrialização almejado da época. A concentração das terras acelerou 
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a urbanização, significando a ampliação do mercado interno para a indústria (SILVA, 

1986).  

Com isso desenvolveu uma produção mercantil de alimentos e propiciou 

uma especialização da produção, onde uma fazenda não produziria mais tudo que 

era necessário para a produção. Deste modo, a industrialização criou o mercado de 

que necessitava para sua expansão (SILVA, 1986).  

Para as famílias rurais, a condição precária de vida e trabalho no campo 

ocasionou o êxodo rural, já que o trabalho na terra passou a ser escravizado e o 

produto gerado do trabalho dividido com o patrão, que também tinha o direito de 

definir o que e como cada família poderia plantar.  

As famílias do Assentamento Maceió viviam da pesca e da agricultura de 

subsistência com o plantio do feijão, milho e mandioca. Segundo Esmeraldo (2013)50 

ao  analisar os aspectos constituintes do Campesinato identifica que no que se 

refere aos princípios econômicos a organização da produção  é baseada na unidade 

econômica familiar, ou seja, a produção é destinada ao consumo, uma produção 

muito mais qualitativa voltada para satisfazer as necessidades humanas, do que 

quantitativa e para o mercado. 

Na organização da produção para as famílias camponesas, a finalidade 

central é a reprodução, o consumo, a reserva de sementes e a doação por meio da 

reciprocidade entre as famílias. O modo de produção é peculiar, diversificando a 

produção em sistemas e sub-sistemas de cultivo, criação, extrativismo e 

transformação (ESMERALDO, 2013).  

Algumas famílias da comunidade Maceió possuíam coqueirais, cajueiros, 

plantio de algodão, mamona e a criação de pequenos animais também destinados 

para o consumo. Contudo, toda produção era previamente autorizada e dividida com 

o patrão. 

 
Antes da luta aqui mesmo pelo Assentamento, já vinha sendo massacrado 
as pessoas do Assentamento, como foi derrubado casa das pessoas pelos 
patrão...a do véi Preá, do finado Antônio Inês e ai nessa época [...] porque 
se a pessoa não fizesse tudo que eles queriam eles faziam essas coisa [...]  
se plantasse um pé de coqueiro a mais sem ter sido eles que tinham 
mandado eles  mandavam arrancar e se a pessoa teimasse em deixar 
aquele pé de coqueiro ou cajueiro eles vinham e faziam essas coisas, 

                                                           
50

 Palestra intitulada “Campesinato e Gênero” proferida dia 11/06/2013 no Seminário de Integração III 
do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA na 
Universidade Federal do Ceará – UFC. 
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derrubava as casas [...]   (Entrevista com D. Ana, 54 anos, realizada no dia 
24/07/2013) 

 
Um senhor que morava bem aqui próximo que ele tinha umas ovelhas, tinha 
um chiqueirão de ovelhas e tinha uns coqueiros na frente da casa, ai eles 
[os patrões] não aceitava planta bem de raiz e quando eles via uma pessoa 
melhorando de vida, eles corriam com a pessoa, tiravam da terra e ai eles 
começaram... queimaram o chiqueiro de ovelha desse homem, e  
derrubaram a casa dele foi um absurdo nessa época que todo mundo se 
calava com medo, não enfrentava  junto sabe. Eu sei que o pobre do 
homem foi se embora. Eles correram com ele daqui. (Entrevista com D. 
Graça, 64 anos, realizada no dia 23/07/2013). 

 
De acordo com Esmeraldo (2013), o trabalho familiar do camponês tem 

como princípio econômico a unidade de trabalho, que leva em conta o tamanho, a 

composição familiar, o grau de esforço do trabalho e de auto exploração, ou seja, se 

baseia no equilíbrio entre satisfação e penosidade do trabalho.  

Todavia, se é cobrado um preço pela utilização da terra observa-se que “a 

apropriação capitalista da terra permite justamente que o trabalho que nela se dá, o 

trabalho agrícola, se torne subordinado ao capital” (MARTINS, 1986, p.162) e que a 

relação instituída seja de forte exploração da população camponesa.   

No caso do Maceió, a terra, o trabalho e o alimento passaram a ser 

arrendados e quem não pagasse a renda era expulso com o uso de formas violentas 

de intimidação. Os que reagiam eram torturados ou presos. A expropriação, as 

trocas de favores desiguais, dependência econômica e política, cobrança de renda 

da terra, são rememoradas nas falas citadas acima e ilustradas nos trechos do 

cordel de D. Maria Paz: 

 
O tempo foi se passando 

O Marinheiro morreu 
Ficaram filhos e netos 

Sendo os herdeiros seus 
E os novos dominantes 
Vieram mais arrogantes 
Mais o destroço cresceu 

 
Aí sim, piorou mais 

De ruim mudou pra pior 
Com esses novos patrões 

A corda arrochou o nó 
Foi dor, foi choro e gemido 

Achei muito parecido 
Com o tempo de Faraó 

 
Nosso povo sofreu tanto 
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Que faz pena até contar 
Viviam na escravidão 
Sem poder se libertar 

Não se tinha uma solução 
Apenas tinha o patrão 
Somente pra maltratar 

 
Era uma grande guerra 
Em época de eleição 

O pobre que se ausentava 
Tangido pelo patrão 
Muitos até apanhava 
Ou então se sujeitava 
Foi triste a situação 

 
Foi grande a barbaridade 

O povo não suportava 
Com tanta revolução 

Tinha mulher que abortava 
Houve despejo de casa 
A força bruta que arrasa 
E ninguém se libertava 

 
Segundo Stedile (2011), no período entre 1930 e 1964 veem-se marcos 

importantes para evolução da questão agrária brasileira, tais como: a instituição da 

industrialização dependente e a subordinação econômica e política da agricultura à 

industria; o surgimento da burguesia agrária com processo de modernização 

capitalista de grandes propriedades rurais para o mercado interno; a vinculação dos 

camponeses às regras de mercado com a função de fornecer mão-de-obra barata, 

baixos salários na indústria, produção de alimentos a preços baixos para cidade e 

matérias-primas para o setor industrial.  

A lógica de industrialização dependente atuou de forma contraditória e ao 

mesmo tempo complementar no que se refere aos camponeses, pois ao mesmo 

tempo em que eles se constituíam uma força enquanto classe e eram impulsionados 

a produzir alimentos para a cidade e matérias-primas para o setor industrial, muitos 

migravam para as cidades, fornecendo mão de obra barata e tornando-se operários. 

O Brasil chegou a década de 1960 com o cenário de um camponês totalmente 

subordinado aos interesses do capital industrial e uma agricultura modernizada e 

capitalista (STEDILE, 2011). 

Nas décadas de 1960 a 1970 houve um aumento das grandes 

propriedades e de 1967 a 1973, identificado como o período do „milagre brasileiro‟ 
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em que pouco se falou na questão agrária, a crise agrária instalou-se, contrapondo 

ao avanço da industrialização. A intenção de multiplicar as pequenas propriedades 

em áreas da Amazônia com a expansão das fronteiras agrícolas contribuiu ainda 

mais para a concentração das terras, já que com a falta de políticas agrícolas os 

pequenos produtores tiveram que desistir das terras ou vendê-las (SILVA, 1986). 

Nos anos de 1970, a questão agrária foi agravada ainda mais e Silva 

(1986) ressalta três modificações que marcaram a agricultura brasileira: o 

fechamento das fronteiras agrícolas; a modernização do Centro-Sul; e a crescente 

presença do capital monopolista no campo. Com o fechamento das fronteiras 

agrícolas, não há mais espaços para que o pequeno produtor de subsistência ocupe. 

A modernização do Centro-Sul, não só restringe a agricultura, privilegiando a alguns 

produtos e regiões, mas também só atinge a algumas fases do ciclo produtivo.  

Instaurou-se a partir dos anos de 1960 a 1964 uma crise no modelo de 

industrialização dependente e na busca de saídas surgiram várias mobilizações 

sociais, disputas de classes e também entre as elites. No que se refere ao campo, 

segundo Santos (2008) referindo-se as ideias de José de Souza Martins, a questão 

agrária tornou-se uma questão do capital e sob a ditadura militar de 1964, ocorreu 

uma “militarização da questão agrária”.  

Isso concentrou os interesses agrários voltados à territorialização do 

capital, mas também redimensionou o problema da posse da terra, marcando o 

início de um período posterior em que eclodiu uma série de lutas camponesas de 

sentido anticapitalista. 

Para as famílias do Maceió, a década de 1960 iniciou com 

acontecimentos que foram lembrados como importantes para a transformação da 

situação de exploração e violência. A vinda de um padre da paróquia do município 

de Amontada em 1963 para celebrar uma missa na comunidade possibilitou à 

reflexão com as primeiras discussões sobre a posse da terra e a conquista de 

direitos.  

O Padre José Dourado em conversa com algumas pessoas da 

comunidade sugeriu o envolvimento dos mesmos no movimento circulista que já 

tomava conta do Brasil, criado em 1932 na cidade de Pelotas/RS, pelo padre jesuíta 

Leopoldo Brentano e consolidado pelo nome de Círculo Operário51. Algumas famílias 
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 Sobre o Círculo Operário ler Oliveira, 2009 e Souza, 2011. 
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se associaram a esse movimento, sendo por nome citados o Sr. Raimundo, mais 

conhecido como “Velho Preá”, Sr. Antônio Inês e Sr. João Aninha. 

Segundo Souza (2011, p.11),  

 
A Igreja Católica, não apenas no Brasil, possuiu um papel cultural 
importante na formação das identidades sociais. Ela se colocava como 
articuladora das identificações locais, regionais, nacionais e internacionais. 
Diversos foram os instrumentos utilizados pela Igreja Católica para alcançar 
e dialogar com seus fiéis, tais como grupos de senhoras, orações nos lares, 
atendimentos sociais e evangelização. Dessa forma, entre as primeiras 
décadas do século XX, no Brasil, em meio à expansão industrial, a figura do  
operário pareceu ser o novo alvo e para isso a Igreja Católica fundou os 
Círculos Operários.  

 
Com o apoio mais direto da igreja Católica em ações sociais voltadas à 

educação e cidadania e participando do Círculo Operário, esses homens passaram 

a ser lideranças e a incentivar a comunidade a se organizar e reivindicar seus 

direitos. Entretanto, como a década de 1964 era um período de extrema repressão 

contra os camponeses e camponesas, por serem lideranças eles também passaram 

a ser ainda mais perseguidos pelo patrão e seus mandantes. 

Em 1964, o golpe de Estado encerrou o governo do presidente João 

Goulart, conhecido como Jango, iniciado após a renúncia do presidente Jânio 

Quadros em 1961. João Goulart apoiava a participação política de setores populares 

e aprovava as reformas de base nacional-populistas, entre elas, a reforma agrária 

que pretendia democratizar o uso das terras.  

Em meio a um processo de sindicalização marcado por disputas entre 

diversos setores da sociedade civil, no período anterior ao Golpe Militar, a 

mobilização dos trabalhadores rurais aumentava, lutando pelos direitos trabalhistas, 

previdência social e pela reforma agrária52. Surgiram “sindicatos oficiais e de âmbito 

nacional”, tais como a Confederação Nacional de Agricultura (CNA) e a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), 

“respectivamente, do patronato e dos trabalhadores rurais” (NATIVIDADE, 2013, 

p.32).  

Entretanto, os grupos de setores politicamente conservadores, iniciaram 

uma mobilização contrária às reformas propostas por Jango. Foi nesse cenário que 

o movimento político-militar, no dia 31 de março de 1964, deflagrou o Golpe Militar 

que, em nove de abril, por meio de o decreto militar AI-1 – Ato Institucional numero 

                                                           
52

 Para uma visão geral dos movimentos sociais no campo ver: MEDEIROS, 1989. 
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1, depôs o presidente Jango e instituiu no mesmo mês a presidência do 

marechal Castello Branco. Ao longo do mês de abril, com legitimidade baseada no 

AI-1, uma forte repressão atingiu os setores politicamente mais mobilizados e 

pessoas que foram consideradas subversivas eram presas e torturadas.  

Foi nesse contexto de repressão que as famílias se encontravam, mas 

segundo Caldart (2002, p.32) “não há como verdadeiramente educar os sujeitos do 

campo sem transformar as circunstâncias sociais desumanizantes, e sem prepará-

los para serem os sujeitos destas transformações”. Deste modo iniciou-se com as 

famílias outra iniciativa denominada “Movimento do Dia do Senhor”, criada em 1965 

pelo Padre Albani, liderança eclesiástica que com o apoio de outras lideranças 

religiosas como o Pe. Felipe, D. Paulo Pontes, irmã Maria Alice e irmã Bete, 

possibilitou os Cursos de Evangelização com a leitura bíblica e discussões sobre os 

problemas políticos ligados a terra.  

Além da organização por meio da Igreja, as famílias foram incentivadas a 

se filiarem ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapipoca. Contudo, ao mesmo 

tempo em que as famílias se empoderavam e tomavam consciência de seus direitos, 

os patrões percebiam isso e tentavam combater essa emancipação. 

 
Teve um padre que a paróquia era na Amontada, ai nós aqui não tinha 
missa, as missa era de seis em seis meses, de ano em ano. [...] aí o padre 
veio um dia celebrar uma missa aqui no Maceió. Tinha uma pessoa que fez 
amizade com o padre, aí o padre prometeu que vinha fazer, celebrar uma 
missa. Ai nessa vinda desse padre, o padre conversou muito com a 
comunidade, com aqueles mais velhos. Ai ele: _ Porque vocês não se 
organizam? Porque a gente organizado tem mais forca pra lutar! Tem o 
circulo operário que é uma organização!. E aí, foi fundado o Circulo 
Operário nessa época, já começou uma organização aí a gente foi tomando 
conhecimento mais das coisas e se associou muita gente no Círculo 
Operário e ai quando os patrão viram que a gente tava começando a se 
organizar ai as injustiças cresceu mais pra cima do povo, foi derrubado casa 
de gente queimada. E foi preso gente. [...]  Porque acho que eles viram que 
o povo tava se organizando melhor, mas nesse tempo todo mundo tinha 
medo (Entrevista com D. Graça, 64 anos, realizada em 23/07/2013). 

 

A partir da década de 1970 ao ano de 1983, os movimentos das 

Comunidades Eclesiais de Base - CEB‟s53 se intensificaram nas comunidades com a 

“Evangelização”, com vários encontros nas comunidades, reunindo lideranças e 

catequistas em um trabalho educativo por meio de cursos bíblicos. 
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  As Comunidades Eclesiais de Base tiveram origem no começo dos anos de 1960 e foram 
comunidades ligadas principalmente à Igreja Católica que, incentivadas pela Teologia da Libertação  
se espalharam principalmente nos anos 1970 e 1980 no Brasil e na América Latina, formadas por 
grupos de pessoas que se reuniam para leitura e reflexão da Bíblia, confrontando-a com a vida 
cotidiana. Sobre as CEB‟s ler BETTO, s.d. 
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Entretanto, os patrões ainda exerciam poder e controle sobre a produção 

e a vida das famílias. Segundo relatos das mulheres toda produção de castanha era 

destinada para os patrões, bem como a produção de coco. Segundo os relatos, foi 

nesse período que muitas famílias iniciaram a coleta de algas marinhas para 

complementar a renda familiar e manter a subsistência do lar. 

Durante os anos de 1978 e 1982 foi um longo período de estiagem que 

afetou substancialmente a produção, não sendo suficiente para pagar os patrões e 

ainda alimentar as famílias. A situação de escassez de água, somada com as 

discussões nas celebrações a partir dos ensinamentos bíblicos impulsionou à 

organização das famílias ao não pagamento da renda da terra estipulada pelos 

patrões.  

A mobilização entre as famílias intimidou as ações repressivas dos 

patrões, como relata os versos de D. Maria da Paz: 

 
Pra quem dizia ser chefe 

Dono de todo poder 
Vendo os pobres se unindo 

Começando a se mexer 
Pra este foi um arrocho 
Vi valente virar frouxo 
Ficou pra enlouquecer 

 
Daí pra frente os pobres 

Aqui na comunidade 
Foram se organizando 
Lutando por liberdade 
O medo ficou pra traz 

Pois ninguém aceitou mais 
Do patrão sua maldade 

 
No inicio da década de 1980, as terras foram vendidas para a empresa 

Agropecuária Arvoredo Ltda., pertencente ao Sr. Tasso Jereissati que na época era 

candidato a governador do Estado. De acordo com os relatos, para os antigos 

patrões a iniciativa de vender as terras para uma pessoa influente seria uma forma 

de mostrar as famílias “quem mandava”.  

Entretanto, a iniciativa possibilitou a libertação da terra e do trabalho das 

famílias, conforme narra Maria da Paz: 

 
Os que diziam ser donos 
Deste chão abençoado 
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Por sua infidelidade 
Tiveram plano errado 

De vender toda essa terra 
É aí que o poder erra 

Melhorou pro nosso lado 
 

Até chegou o ponto 
Do rico então se ferrar 

Vendendo a terra a um empresário 
Pensando em nos piorar 

A luta continuou 
Foi ele quem se cortou 

Coitado, levou azar 
 

Fez seu plano traiçoeiro 
Mas tudo saiu errado 
O jogo sujo que fez 

Pra nós bem adequado 
Com seus meios ilegais 
Chegaram longe demais 
Pegaram o bonde errado 

 
Aí sim, fomos lutar 

Com esta tal de empresa 
O evangelho na mão 

Foi nossa grande defesa 
O nosso povo bem quisto 

Confiando em Jesus Cristo 
No fim teve uma surpresa 

 
Empenhamos nossas vidas 

Mas tivemos a vitória 
Foi a terra conquistada 

Uma benção e uma glória 
Arriscamos o pescoço 

Mas graças ao nosso esforço 
Isto ficou na história 

 
A relação com a terra para camponeses e camponesas é uma relação 

simbiótica, de trabalho, de bem estar, de qualidade de vida familiar, que liberta a 

terra e o trabalho, como reprodução da vida (ESMERALDO, 2013). O trabalho tem 

um valor imaterial, pois além dos interesses econômicos ou de reprodução familiar, 

“transitam elementos de uma ordem subjetiva, inseridos no plano dos afetos, dos 

sentimentos, das interações, que o patrão e o gerente da fazenda não vivenciam” 

(ESMERALDO, 2007, p. 73). 

Deste modo, segundo Rodrigues (2000), uma das primeiras iniciativas da 
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empresa foi proibir as famílias de fazerem seus roçados, já que a proposta era que 

moradores e moradoras fossem os futuros empregados e empregadas da empresa. 

Para Martins (1986), a expansão do capitalismo propõe que os camponeses e 

camponesas se tornem libertos, mas de toda propriedade que não seja a 

propriedade da sua força de trabalho, da sua capacidade de trabalhar.  

Assim sendo, isentos dos instrumentos de trabalho e das matérias-primas, 

sendo apenas empregados do trabalho, o que lhes restam é vender sua força de 

trabalho ao capitalista. O argumento é que deste modo, eles se tornarão livres por 

não estarem mais subjugados a um proprietário de terra ou a um senhor de 

escravos, ou seja, “semelhantes” aos que são proprietários.  

Entretanto, como ressalta Martins (1986), na relação social capitalista 

onde o camponês desapropriado da terra é livre para vender o que lhe resta que é a 

força de trabalho, numa relação “igual” ao capitalista-patrão no sentido de que um 

trabalha e o outro paga um salário pelo trabalho, é também uma expropriação, já 

que o resultado de cada um deles torna-se diferente.  

O trabalho, como uma força do capital e não dos camponeses e 

camponesas, resulta numa desigualdade econômica, pois, expropriados dos 

instrumentos e materiais necessários para realizarem o trabalho, a força de trabalho 

torna-se sem utilidade, servindo apenas para trocá-la por algo que lhes permitam 

sobreviver, nesse caso o salário. 

A troca de trabalho por salário é aparentemente igual, mas produz um 

resultado econômico profundamente desigual entre si, já que a força de trabalho é a 

única mercadoria dentre as que entram no processo de produção que pode produzir 

mais valor do que aquele que está contido nela e o capital é exatamente produto do 

trabalho não pago materializado: a mais valia. 

Conforme Martins (1986) a relação capitalista, chamada pelo autor de 

“relação alienadora”, se baseia numa relação de exploração na ilusão de que não há 

exploração. Nessa relação capitalista de produção, o camponês e a camponesa são 

considerados como produto humano da troca. O que vale não é a sua pessoa, mas 

a mercadoria que a sua pessoa pode vender ou comprar, a força de trabalho e as 

mercadorias em geral.  

 Todavia, toda opressão um dia gera uma resposta, que Haesbaert (2002) 

chama de “contra-poderes”. Forjando uma organização os camponeses e 

camponesas passam a instituir “direitos paralelos” e compelir “o direito hegemônico 
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a se modificar, ou mesmo a desaparecer, no caso uma revolução” (AGUIAR, 2002, 

p. 53). 

Assim, apoiadas pela Igreja em um processo educativo de discussão sobre o 

direito ao uso da terra por meio do Estatuto da Terra, mas tendo como subsídio 

principalmente a Bíblia e a própria realidade de exploração vivenciada, as famílias 

da comunidade Maceió decidiram fazer um plantio coletivo e com isso ganhar força 

contra as imposições do atual patrão.  

 
Não sei nem quantos anos eu tinha nesse tempo, logo quando começou a 
luta quando começou mesmo eu lembro que eu era menininha, a luta não 
foi um ano, dois anos, foram vários anos de luta, ai foi pela terra, eu lembro 
que foi pela conquista da terra. Tasso Jereissati implantou a DuCoco , e ai a 
“doença” do coco vinha querendo invadir essa área toda, pegando o 
Assentamento, ai ninguém queria sair das suas casas pra ir pra cidade, ai a 
gente começou a lutar juntos, e graças a Deus vencemos essa luta. Hoje 
ninguém saiu das suas casas por causa da compra da terra, graças a Deus 
não precisou, nós vencemos essa luta ainda hoje estamos em seu lugar, foi 
um luta bastante pesada, mais graças a Deus foi uma luta calma, uma luta 
pesada mais ao mesmo tempo calma, sempre quando a gente se reunia eu 
lembro que antes de começar a reunião era lido uma leitura da bíblia, ai era 
refletido, através essa leitura chegava onde a gente queria (Entrevista com 

Luzia, 43 anos, realizada em 22/07/2013). 

 
Ai começou, teve o circulo operário, ai depois começou o sindicato e foi o 
tempo também que a gente não tinha bíblia, não conhecia a bíblia. Ai o 
padre da Paroquia de Amontada trouxe a bíblia pra vender por aqui, nós 
compremos, nós começou ler a bíblia e começou abrir a mente também, a 
bíblia foi a nossa luz. Ai tinha o padre D. Paulo de Itapipoca que era o 
Bispo, primeiro bispo de Itapipoca que ele deu muito apoio a essa nossa 
luta e ai fortaleceu a gente mais (...)  (Entrevista com D. Graça, 64 anos, 
realizada em 23/07/2013). 

 
Com o apoio da Igreja, por meio da Comissão Pastoral da Terra – CPT 

que no período entre 1980 e 1983 tinha como presidente regional do Ceará o bispo 

D. Paulo Pontes, as famílias passaram a contar com a ajuda e orientação de um 

advogado, Dr. Antônio Pinheiro de Freitas, que em 1981 realizou sua primeira 

reunião na comunidade, onde instruiu acerca da Lei n° 4.504, a “lei da necessidade, 

onde ninguém morre de fome. Se precisar plantar, plante!” 54. 

Pensado de forma distributivista e produtivista, o Estatuto da Terra como 

ficou conhecida a Lei n° 4.504, promulgada no governo Castelo Branco em 

30/11/1964, consistiu em uma lei de reforma agrária e de desenvolvimento agrícola, 

na qual suas diretrizes implementariam em áreas de fronteira agrícola os chamados 

projetos de colonização na região amazônica, que se tornaria uma efetiva solução 
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 Entrevista com D. Ana, 54 anos, realizada no dia 24/07/2013. 



83 

 

para os problemas agrários e para conter os fluxos migratórios para áreas como o 

Centro-Sul (BERGAMASCO; NORDER, 1996).  

Segundo Ramos (2005), o Estatuto da Terra previu a reorganização 

fundiária com desapropriações por interesse social, o que não aconteceu, a não ser 

como forma de amenizar as pressões internas, em meados dos anos de 1960, por 

parte dos movimentos sociais no campo a favor de uma reforma agrária. Para 

Bergamasco e Norder (1996), a iniciativa além de agrupar e conter a colonização 

espontânea incentivou a expansão das atividades de grandes empresas, resumindo 

a reforma agrária a chamada „colonização dirigida‟ e a estimulação da modernização 

tecnológica. 

No golpe militar, a Reforma Agrária era pensada como alternativa para a 

sociedade brasileira, mas sem a participação e reflexão por parte dos movimentos 

sociais. O que foi realizado, portanto, foi uma reforma agrícola por meio de créditos 

subsidiados e infraestrutura para aumento da produção agrícola. A reforma agrária 

pensada como uma reforma estruturante foi resumida à desapropriação em terras do 

Estado, da Igreja e em áreas de fronteira agrícola.  

Deste modo, o Estatuto da Terra, incentivado por forças externas, 

promoveu o desenvolvimento econômico do país em 1970, privilegiando a 

modernização “conservadora” da agricultura em detrimento da efetiva reforma 

agrária. Para Martins (1984), a legislação que possibilitou as desapropriações por 

interesse social, realizadas apenas de forma isolada e em áreas de intenso conflito, 

buscou unificar a redistribuição de terras com o avanço do capitalismo no campo, 

limitando e despolitizando a luta pela terra.  

Deste modo, 

 
o Estatuto revela assim a sua verdadeira função: é um instrumento de 
controle das tensões sociais e dos conflitos gerados por esse processo de 
expropriação e concentração da propriedade e do capital. É um instrumento 
de cerco e desativação dos conflitos, de modo a garantir o desenvolvimento 
econômico baseados nos incentivos à progressiva e ampla penetração do 
grande capital na agropecuária. É uma válvula de escape que opera quando 
as tensões sociais chegam ao ponto que podem transformar-se em tensões 
políticas. O Estatuto está no centro da estratégia do governo para o campo 
e se combina com outras medidas de cerco e desativação dos conflitos, das 
reivindicações e das lutas sociais (MARTINS, 1984, p.35). 

 
Contudo, o Estatuto possuía um caráter ambíguo, no qual ao mesmo 

tempo em que beneficiava a modernização de antigos latifúndios, possibilitava 

também o desenvolvimento da propriedade familiar já que a partir da Lei as famílias 
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camponesas passaram a contar com instrumentos legais para reestabelecerem suas 

atuações e seus discursos.  

Segundo Moacir Palmeira e Sérgio Leite apud Ramos (2005, p. 4-5) a 

existência de “uma legislação agrária no país que regulamentava novas categorias e 

novas políticas fundiárias a partir dos conflitos já existentes no meio rural” suscita 

transformações no “relacionamento entre o Estado, proprietários de terras e 

trabalhadores rurais, alterando as estratégias de luta e de ação política”.  

O Estatuto da Terra passou a ser na década de 1980 uma ferramenta de 

luta e resistência das famílias do Assentamento Maceió, para uma regulamentação 

jurídica da situação em que se encontravam. Em 1982, 376 famílias assinaram um 

abaixo-assinado entregue ao INCRA-Ce e a outras instituições como a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, Instituto de 

Terras do Ceará – ITERCE, Arquidiocese do Estado, Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Itapipoca, Governo do Estado, expondo a situação de exploração e 

exigindo por parte das autoridades competentes uma negociação para a 

regulamentação da terra em favor das famílias55.  

De acordo com Bergamasco e Norder (1996), as áreas de assentamentos 

surgiram num contexto de países com altos índices de pobreza e exclusão, como 

iniciativa de estabelecer um modelo de desenvolvimento agrícola mais eqüitativo. No 

Brasil, o termo assentamento passou a ser empregado no fim dos anos 1950 e início 

dos anos 1960, quando as políticas fundiárias começaram a se configurar em 

resposta às pressões dos movimentos sociais no campo, sob a forma de 

associações civis e ligados ao Partido Comunista Brasileiro – PCB. Contudo, após a 

cassação do registro legal do PCB, os movimentos perderam destaque, 

permanecendo apenas em conflitos isolados. 

Bergamasco e Norder (1996, p.8) classificam os assentamentos em cinco 

tipos, de acordo com sua origem: 

 
Projetos de colonização, formulados durante o regime militar, a partir dos 

anos 70, visando à ocupação de áreas devolutas e a expansão da fronteira 

agrícola; reassentamento de populações atingidas por barragens de usinas 

hidrelétricas; planos estaduais de valorização de terras públicas e de 

regularização possessória; programas de reforma agrária, via 

desapropriação por interesse social, com base no Estatuto da Terra (de 
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 Além do advogado, algumas pessoas da comunidade foram citadas nas conversas informais e nas 
entrevistas, as quais foram aos órgãos públicos entregar o abaixo-assinado: Sr. João Pinto, Sr. 
Benedito Rita e de Nazaré Flor, que se tornou uma grande liderança. 
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1964), parcialmente implementado a partir de 1986 sob a égide do Plano 

Nacional de Reforma Agrária, iniciado no governo Sarney; e a criação de 

reservas extrativistas para seringueiros da região amazônica e outras 

atividades ao aproveitamento de recursos naturais renováveis.  

 
A partir de 1954 a mobilização camponesa ressurge com a denominação 

de “Ligas Camponesas”, principalmente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio 

de Janeiro, Goiás, Ceará e Alagoas. A articulação desses movimentos com os 

setores urbanos unificou as lutas isoladas, ganhando repercussão nacional e 

fazendo com que os governos estaduais passassem a elaborar políticas fundiárias 

(BERGAMASCO; NORDER, 1996). 

De acordo com Fernandes (2001, p.5),  

 
Desde meados do século XX, novas feições e novas formas de organização 
foram criadas na luta pela terra e na luta pela reforma agrária: as ligas 
camponesas, as diferentes formas de associações e os sindicatos dos 
trabalhadores rurais. [...] As Ligas Camponesas surgiram por volta de 1945. 
Elas foram uma forma de organização política de camponeses que 
resistiram a expropriação e a expulsão da terra. [...] Foram criadas em 
quase todos os estados brasileiros e tinham o apoio do PCB, do qual eram 
dependentes. Em 1947, o governo decretou a ilegalidade do Partido e com 
a repressão generalizada, as ligas foram violentamente reprimidas, muitas 
vezes pelos próprios fazendeiros e seus jagunços. Em Pernambuco, em 
1954, as ligas ressurgiram e se organizaram em outros estados do 
Nordeste, bem como em outras regiões. [...] Em suas ações, os 
camponeses resistiam na terra e passaram a realizar ocupações. 

 
Após a primeira desapropriação com fins sociais no ano de 1957 e com a 

eleição presidencial em 1960, a discussão passou a ser federal. Entretanto, a 

desapropriação por interesse social não era medida prioritária do Governo Federal, 

como pôde ser percebido no governo do presidente José Sarney em 1985, que dava 

preferência à ocupação de terras públicas, colonização na fronteira agrícola ou ainda 

a desapropriação negociada (BERGAMASCO; NORDER, 1996).  

Em 1985 as ocupações intensificaram as pressões contra o governo no 

intuito de implementar novos assentamentos. Mas embora a questão da reforma 

agrária estivesse como discussão no cenário político, a postura esteve sempre 

resumida à compra de terras para fins de utilidade pública e redistribuição aos 

camponeses, apenas como resposta às pressões populares e não como uma 

política de reforma agrária.  

Parece acertado dizer que os assentamentos rurais no Brasil tiveram 

múltiplas origens, mas com algumas questões comuns, como a intensa mobilização 

política dos camponeses e camponesas. Diante da pressão por parte das famílias do 
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Maceió, a negociação que durou de três anos fez com que o INCRA comprasse as 

terras, por meio de uma das linhas de ação do Programa de Redistribuição de 

Terras e Estímulo a Agroindústria no Norte e Nordeste - PROTERRA/FUNTERRA 56.  

Vinte anos depois da organização do Círculo Operário, as famílias 

receberam a Imissão de Posse da Terra57 promulgada no dia 05/03/1985, passando 

a ser intitulado como área de assentamento rural. Na década de 1980 a população 

do Assentamento Maceió era estimada em 350 famílias, mas com a Imissão de 

Posse apenas 254 famílias foram devidamente cadastradas como assentadas, 

caracterizando o restante como agregadas.  

Na década de 1990 a população já era de mais de 2.000 pessoas, em 

torno de 400 famílias, o que fez com que o número de famílias assentadas fosse 

para sua capacidade máxima prevista pelo INCRA que era de 354 famílias. 

Atualmente estima-se que o número de famílias já chegue em 900 famílias, cerca de 

4.500 pessoas58, mas somente as 354 famílias são oficialmente cadastradas junto 

ao INCRA.  

É importante destacar que com a luta pela terra e a constituição do 

Assentamento “a terra ganha outro significado, real e simbólico, de um lugar de 

trabalho, moradia e produção, portanto, de reprodução social camponesa” (SAUER, 

2005, p.59). O Assentamento compreendido “como forma de desenvolvimento da 

agricultura camponesa” torna-se, portanto “de realização da reforma agrária” 

(FERNANDES, 2005, p. 119). 

 
A conquista do assentamento rural faz parte de um processo de disputa 
territorial que garante a reprodução do modo de vida camponês, permitindo 
o acesso à terra a trabalhadores que anseiam não se sujeitar ao modo 
capitalista de produção. Por isso, o assentamento não é simplesmente a 
concessão de um pedaço de terra a camponeses com pouca ou sem terra, 
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 O PROTERRA/FUNTERRA foi criado pelo governo federal em 1971, chegando a beneficiar 2.051 
famílias em algumas microrregiões do Estado do Ceará, entre os anos de 1973 e 1985. (REFORMA... 
2000). Disponível em http://diariodonordeste.globo.com/2000/02/03/010038.htm. Contudo, segundo 
Martins (2012, p.4), o Fundo de Redistribuição de Terra - FUNTERRA que tinha como um dos 
objetivos apoiar e fortalecer as pequenas unidades familiares, tornou-se inexequível “em função do 
choque com os interesses das oligarquias rurais nordestinas, levando o Estado a retirar os recursos 
direcionados para essas ações e aumentar os direcionados para a modernização agropecuária e para 
a criação de infra-estrutura”. 
57

 No Estado do Ceará houve quatro mil famílias assentadas entre os anos de 1958 e 1985. 
(REFORMA... 2000). Disponível em http://diariodonordeste.globo.com/2000/02/03/010038.htm. 
58

 Segundo o PDS (2000) a quantidade de famílias na comunidade Maceió onde reside a maioria das 
mulheres rendeiras que fazem parte grupo Tecendo Sonhos é de 86 famílias, contudo, segundo 
estimativas de D. Ana, integrante do grupo, esse valor ultrapassa o número de 100 famílias, 
chegando talvez umas 180 famílias. 

http://diariodonordeste.globo.com/2000/02/03/010038.htm
http://diariodonordeste.globo.com/2000/02/03/010038.htm
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e sim um território onde se desenvolvem relações de vida e produção 
diferentes das do capital. (COCA; FERNANDES, 2009, p.8). 

 
A partir da Imissão de Posse, as famílias iniciaram uma nova etapa de 

suas vidas em que se estabeleceu uma nova relação com o “outro”, a qual se iniciou 

no processo de conquista da terra e permanece com a constituição da nova 

representação identitária de assentados e assentadas.  

No interior do Assentamento a vida e a rotina das famílias tomaram outros 

caminhos, necessidades e conjunturas, mas no processo “de produção de saber, de 

poder, de riquezas, de afetos” mantiveram-se arraigados na luta e na resistência por 

um território de vida (ESMERALDO, 2007, p. 77). 

 

3.1.1 O território atribuído e o território conquistado: o lugar da morada 

 

“E até que a gente conseguimos essa 

terra e tamos por aqui, lutando de novo”. 

(D. Graça, 64 anos) 

 

O lugar da morada é o patrimônio material e imaterial das famílias 

assentadas, não apenas como lugar da produção, mas antes o lugar da realização 

de uma vida, que, para além de casa e comida, é imersa de significados, em que 

“aquilo que eles crêem tem possibilidade de continuar sendo respeitado e existindo: 

sua cultura, sua autonomia, sua visão de mundo, sua capacidade de crescer a partir 

de suas próprias potencialidades, enfim seu universo simbólico”. (SIMONETTI, 1999, 

p.70-71 apud MARQUES, 2008, p. 66). 

A criação do Assentamento Maceió modificou a realidade e a vida das 

famílias por completo. Deixaram suas antigas moradias por casas que foram 

construídas por meio do Crédito de Instalação59 via INCRA; passaram a ter 

autonomia sobre a produção com o apoio de entidades não governamentais60 e por 

                                                           
59

 Outorgado desde 1985, o Crédito de Instalação consiste em um crédito de apoio inicial concedido 
as famílias beneficiárias da reforma agrária, tendo em vista prover as necessidades básicas das 
famílias, com a construção de unidades habitacionais, o fortalecimento das atividades produtivas e o 
desenvolvimento de projetos. (CREDITO...). Disponível em < 
http://www.incra.gov.br/index.php/reforma-agraria-2/projetos-e-programas-do-incra/credito-
instalacao>. 
60

 As entidades mais citadas pelas mulheres rendeiras nos anos de 1990 e 2000 foram especialmente 
o CETRA, que iniciou a parceria com o Projeto Lumiar, por meio de assistência técnica, no ano de 
1996 e até hoje se mantém parceiro; o Instituto Terramar, que também iniciou parceria na década de 
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meio de projetos61; constituíram uma organização social mais forte e organizada 

com a criação de Associações e Cooperativas62 e com o fortalecimento de grupos de 

mulheres, jovens e coletivos de trabalho63; desenvolveram uma relação política com 

movimentos sociais e a participação de lideranças em encontros, eventos e 

congressos, bem como uma relação econômica com a participação em feiras 

solidárias64. 

O processo de conquista do território do Assentamento, expressa a 

territorialização do movimento de luta pela terra, na qual as famílias camponesas 

dimensionam os espaços de socialização política e os transformam em espaços de 

luta e resistência.  

Após a aquisição da terra, os assentados e assentadas iniciam uma nova 

luta, no intuito de conservar a soberania de seus territórios e a permanência na terra. 

Ao visitar o Assentamento Maceió é possível compreender como esta luta pela 

soberania tem ocorrido, na busca de garantir o modo de vida camponês.  

No que se refere à dimensão econômica, as famílias atualmente 

continuam com a agricultura e a pesca como meio básico de subsistência. Ao longo 

dos anos algumas culturas foram deixadas de lado, como é o caso do plantio de 

mamona e de algodão. Até a década de 1980 as famílias não possuíam energia 

elétrica e isso motivou o plantio da mamona voltado principalmente para produção 

                                                                                                                                                                                     
1990; e o MST que passou a contribuir na luta das famílias a partir do ano de 2005. Outras 
instituições são referenciadas como parceiras, como é o caso o Sindicato dos Trabalhadores Rurais – 
STR, o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais – MMTR e o Sindicato dos Pescadores – 
SINDPESCA. 
61

 Os projetos voltados especialmente para a produção fortaleceu as atividades no plantio de coqueiro 
e cajueiro no início do assentamento. Posteriormente outros projetos foram desenvolvidos e 
implantados como o Projeto de Algas e a Escola do Campo no ano de 2010. O assentamento Maceió 
foi beneficiado por outros projetos econômicos, mas que não foram citados pelas mulheres rendeiras. 
62

 Associação Comunitária do Imóvel Maceió – ASCIMA, criada em 30/06/89 (CETRA, 2000) – 
30/06/90 (Projeto Político Pedagógico da Escola do Campo, 2011); Cooperativa Agrícola do Imóvel 
Maceió – COPAIM, criada em 13/05/93 (CETRA, 2000) – 30/03/92 (Projeto Político Pedagógico da 
Escola do Campo, 2011), funcionando até o ano de 2008; Associação das Rendeiras do Imóvel 
Maceió – ARRIMA, criada em 23/03/96 (CETRA, 2000) – 25/03/96 (Projeto Político Pedagógico da 
Escola do Campo, 2011); Associação dos Pescadores do Imóvel Maceió – ASPIM, criada em 
30/12/98 (CETRA, 2000) – 30/11/98 (Projeto Político Pedagógico da Escola do Campo, 2011). As 
datas de criação das instituições divergem entre os dois documentos oficiais. 
63

 Cada comunidade do assentamento possui sua organização própria, com grupos de mulheres e 
jovens. Os grupos de trabalho coletivo atualmente são esporádicos, de acordo com as necessidades, 
interesses ou projetos desenvolvidos. 
64

 Segundo relatos, tanto mulheres quanto homens, lideranças ou não, ao longo dos 28 anos de 
assentamento, tiveram a oportunidade de participar de eventos, encontros e congressos tais como 
Encontros do MST, Marcha das Margaridas, Marcha Mundial de Mulheres, Feira da Agricultura 
Familiar e Solidária, dentre outros, realizados não apenas no Ceará, mas em outros estados do 
Brasil, como Brasília, São Paulo, Pernambuco e Paraíba. 
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do óleo utilizado nas lamparinas, mas posteriormente também para venda no 

comércio de Itapipoca65.  

Segundo os relatos, com a implantação da energia elétrica e o 

desenvolvimento de outros projetos produtivos, as famílias passaram aos poucos a 

perder a necessidade do plantio da mamona, assim como ocorreu com a produção 

de algodão, muito forte até os anos de 1970 e diminuindo a partir de 1980 até não 

ser mais uma produção relevante para as famílias.  

Segundo Alencar (2007, p.417), o algodão (arbóreo e herbáceo) era um 

dos dez principais produtos agrícolas do Estado do Ceará por área plantada em 

1996. 

 
A redução signficativa da área plantada de algumas culturas como o 
algodão herbáceo e arbóreo deve-se a vários fatores, entre os quais: o 
bicudo, a conjuntura econômica como implantação de planos econômicos; a 
conjuntura política como a falta de uma política para o setor agrícola, além 
de problemas externos de um mundo globalizado, que fazem com que o 
agricultor cearense não tenha incentivo/estimulo para produzir mais e 
melhor. 

 
No caso da realidade na comunidade Maceió, as famílias cultivavam o 

algodão e por meio da transformação da matéria-prima, as mulheres utilizavam 

teares para produção de redes de dormir, costume de herança indígena que até hoje 

é presente no Nordeste. O fiar do algodão era uma atividade exclusivamente das 

mulheres e o fio também servia para produção das linhas que teciam as rendas de 

birro aplicadas em peças de roupa.  

Entretanto, essa era uma atividade considerada muito difícil e por isso 

não agradava a todas, como relata Maria da Paz, 

 
Fiavam em casa no fuso, também fiavam algodão fiavam essa bem fininho, 
botava os dois juntos, torcia pra fazer a renda, ou quando ia fazer a renda 
mais caprichadinha, compravam um novelinho, deste tamanho, nem era 
grossa e nem era muito fina [...]  Ah, fiar eu fiei, mas não gostava não, era o 
jeito (Entrevista com D. Maria da Paz, 61 anos, realizada em 23/07/2013). 

 
Com o advento da industrialização, surgiu na região redes e linhas 

produzidas nas fábricas e as famílias passaram a comprar tornando irrelevante o 

cultivo do algodão sendo aos poucos deixado de lado, conforme relatado nas 

entrevistas. Além disso, as redes produzidas com a fiação artesanal eram difíceis de 

lavar e não muito confortáveis.  
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 Segundo D. Dedê, que casou em 1978, em 1980 sua primeira cama de casal foi comprada à custa 
da venda da mamona. 
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Acabou, porque apareceu essas rede, que as pessoas compram, apareceu 
cama, ai as pessoas não quiseram mais trabalhar no fio que era para fazer 
a rede porque dava muito trabalho, porque era muito ruim pra lavar rede de 
fio, era pesada demais ai as pessoas acharam melhor comprar a rede, 
comprar cama [...] Se as mulheres fiasse os homem ainda plantava 
algodão, só que como acabou a fiação, os homens também não querem 
mais plantar o algodão [...]  porque pra vender mesmo o pessoal não vendia 
o algodão, vendia os caroço do algodão mais era por um baixo preço, cinco 
centavos (Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada em 22/07/2013). 

  
Aí foi a época que chegou mais essas redes que a gente comprando e as 
pessoas foi abandonando, as que faziam os trabalhos de tecer essas rede 
foi abandonando, ai abandonaram [...]  uma vez eu dei foi uma rede ao 
sobrinho meu , ai ele levou dormiu com a rede ai no outro dia ele chegou 
aqui dizendo: Tá aqui titia, eu não quero a rede não, é pequena e é grossa.  
(Entrevista com D. Maria da Paz, 61 anos, realizada em 23/07/2013). 

 
Segundo Oliveira e Veiga Neto (2008, p.297), 

 
Conforme pesquisa realizada pelo Banco do Nordeste (2002) no início da 
década de 1970 com a insipiente indústria brasileira, uma diversidade maior 
de produtos era feita de forma artesanal, porém, com o desenvolvimento da 
indústria, certos produtos passaram a ser produzidos em grande escala e 
de forma industrial. 

 

Em contrapartida, algumas culturas permaneceram, pois representam a 

base alimentar das famílias, como é o caso do feijão, milho e mandioca, e outras 

culturas foram potencializadas como o plantio de coqueiros e cajueiros. A atividade 

da renda de birro e o cultivo de algas também se tornaram fontes de renda 

marcantes para as famílias, demarcando e fortalecendo o território conquistado.  

Para Coca e Fernandes (2009, p.13), 

 
Essa diversidade produtiva caracteriza as relações camponesas no 
território. O território do latifúndio, marcado pela baixa produtividade, razão 
de não cumprir com sua função social, dá lugar ao território da policultura, 
da produção familiar e da diversidade. Assim, as relações camponesas 
fazem do assentamento um território tanto pelo modo de viver quanto pelo 
modo de produzir. 

 
No que concerne à dimensão social e política, no ano de 2007, as famílias 

conquistaram uma escola diferenciada, que representou a força e a luta do povo 

camponês por educação e como parte da luta pela terra, por reforma agrária e pela 

afirmação da agricultura camponesa.  

Insistentemente citada por parte das mulheres rendeiras devido ao 

sentido político para o Assentamento, a Escola de Ensino Médio Maria Nazaré de 

Sousa, localizada na comunidade do Jacaré e mais conhecida como Escola do 
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Campo Nazaré Flor, é uma das dez Escolas do Campo conquistadas junto ao 

Governo do Estado do Ceará, fruto da luta do MST e das famílias assentadas.  

As Escolas do Campo vem sendo alicerçadas nos princípios de uma 

Educação do Campo66, forjada a partir da construção de um novo projeto popular 

para a agricultura brasileira. Segundo Caldart (2004, p.33), a Educação do Campo 

tem um vínculo de origem com as lutas sociais camponesas, pois, 

 
quando dizemos que os movimentos sociais são educativos é exatamente 
compreendendo que estão provocando processos sociais que ao mesmo 
tempo reproduzem e transformam a cultura camponesa, ajudando a 
conformar um novo jeito de ser humano, um novo modo de vida do campo, 
uma nova compreensão da história. 

 
Inaugurada em 29 de julho de 2010 a escolha do nome escola foi 

realizada em assembleia, onde as famílias decidiram de forma unânime homenagear 

Maria Nazaré de Souza67 (Nazaré Flor), que sempre lutou a favor da educação e 

tornou-se uma das responsáveis pelo processo de organização das mulheres 

camponesas na década de 1980.  

Para as mulheres rendeiras, uma educação construída a partir de seus 

sujeitos e suas especificidades; nas trajetórias de lutas de suas organizações; 

vinculada aos interesses sociais, políticos e culturais dos camponeses, trata-se de 

um projeto de formação não só da mulher e do homem do campo, nos seus diversos 

contextos, mas, sobretudo, de um projeto de desenvolvimento do território 

camponês.  

Para Paulo Freire (1977), a verdadeira educação liberta e contribui com a 

tomada de consciência dos sujeitos enquanto agem e trabalham. A conscientização 

permite, segundo Souza (2006), o entendimento das contradições e oposições das 

classes na sociedade, possibilitando uma emancipação sociopolítica. Refletir o 

campo enquanto território de aprendizagem é ter o trabalho, o cultivo de alimentos, o 

cotidiano, a vida e a cultura como condição compostas por princípios educativos e 

de formação.  
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 Segundo com Souza (2006, p.10), o sentido da expressão Educação do Campo está relacionado 
em reconhecer o campo como um espaço pedagógico, como território educativo, o “lugar de 
produção de vida, trabalho, cultura, saberes e valores. De produção de solidariedades e identidades 
culturais. De formação de sujeitos humanos”. Para aprofundamento sobre a Educação do Campo, ler 
MOLINA (2006) e CALDART (2002). 
67

 Nascida na comunidade de Apiques, casada com o pescador Manoel José de Sousa e mãe de dois 
filhos adotivos (Valda e Dioselio), Nazaré Flor foi poetisa, cantora e uma das primeiras lideranças 
feminina do Assentamento Maceió.  No ano de conquista da escola em 2007, Nazaré faleceu por 
consequência de um câncer no útero. 
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As áreas de assentamento são atingidas por coalizões de interesses que 

muitas vezes beneficiam àqueles que detêm um poder político-econômico. Deste 

modo, o território adquirido pelas marcações cartográficas dos órgãos federais 

passa a redesenhar o território que havia sido conquistado pela própria vivência, 

pelo dia a dia das famílias em suas atividades cotidianas.  

Uma faixa litorânea de terra que, segundo relatos, era considerada como 

área de Assentamento pelas famílias, no ano de 1995 após um levantamento 

topográfico foi reconhecida como pertencente ao Patrimônio da União, passando a 

ser no ano de 2002 alvo de uma forte especulação imobiliária por parte de um 

investidor estrangeiro.  

Entretanto, o prenúncio da luta pela praia iniciou-se ainda na década de 

1980, quando o empresário português naturalizado brasileiro, Sr. Antônio Júlio de 

Jesus Trindade, mais conhecido como Júlio Pirata chegou à região. Nos anos de 

1985, fazendo amizades e cooptando lideranças, Júlio Pirata demonstrava empatia 

pela luta e não era considerado ameaça já que era tido como amigo de muitas 

famílias68.  

Nesse período, ele chegou a fazer propostas para alguns moradores e 

chegou a comprar 514 hectares de terras circunvizinhas ao Assentamento, que 

posteriormente foram divididas em duas reservas ecológicas, reconhecidas pelo 

IBAMA (Portarias 113/93-N e 007/94-N) como Reserva Particular de Patrimônio 

Cultural – RPPN e administrada pela Fundação Pirata Marinheiros69. 

Em 2002, as famílias assentadas foram surpreendidas com a intenção de 

Júlio Pirata em construir um empreendimento turístico na faixa litorânea considerada 

Patrimônio da União e localizada entre o Assentamento e a praia que havia sido 

“comprada”. Munido dos documentos “legais”, o mesmo iniciou as obras para o 

empreendimento com o discurso de que “incentivaria” e “valorizaria” a cultura e a 

identidade regional. 

Contudo, para as famílias que garantiam sua sobrevivência com a pesca 

e a coleta de algas, a proposta soava de forma duvidosa: Se a praia agora tem 
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 Vale ressaltar que atualmente, mesmo após a sua morte em 2011, existem famílias que ainda 
mantêm uma relação direta com o herdeiro Rodolphe Trindade.  
69

 Fundada em 1991, a Fundação é mantida pelo grupo empresarial Pirata e tem sede no distrito de 
Marinheiros, em Itapipoca e sub-sedes em Fortaleza e Amontada. Disponível em: 
<http://www.fundacaopirata.org.br/>. 
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dono, como ficaria o acesso ao mar? Como esse projeto transformaria os costumes 

da comunidade? 

As respostas começaram a surgir logo com as primeiras ações para 

implantação do empreendimento, nas quais a liberdade de ir e vir das famílias 

passou a ser proibida e o meio ambiente alterado, com o desmonte de algumas 

dunas móveis e fixas, contribuindo deste modo para degradação de campos de 

dunas, descaracterização da paisagem natural e para um desequilíbrio ambiental do 

local70.  

As mulheres rendeiras foram as pioneiras nas denúncias, como narra D. 

Graça: 

  
É porque assim, 2002 nós fiquemo arrepiada com a história do Pirata, ai 
surgiu as fofoca: “Pirata comprou a terra da praia, Pirata comprou o hotel da 
praia!‟‟. Nós cansamos de escutar, aí quem se pois contra, foi eu, a Ana, 
Maria Branca e a Maria Júlia, assim de dizer que nós era contra mesmo, 
tinha muita gente que era contra mais ficava calado, e nós abrimos o bocão 
mesmo: “Nós somos contra, contra a esse Pirata!”e com isso nós passemo 
um ano, e nós ia pra reunião, nós dizia que tava existindo essa proposta do 
Pirata de comprar a praia, às vezes nós levava até de faladeira na reunião: 
“Vocês é que falam demais, escuta as coisas demais, a praia não está 
vendida!”. Ai nós falava : “Nós tamo avisando, depois não seja pior!”. [...]  Aí 
nós quando alguém podia ir na praia era que avisava que tava construindo, 
a gente não podia ir lá por conta de que era tiro, era polícia, era segurança, 
era um bocado de coisa lá, aí nessas demanda, passa um ano, passa dois, 
ai nós se organizamos no acampamento, se organizamos chamando um, 
chamando outro. [...]  não podia ir uma pessoa na praia, o meu marido foi 
abordado um monte de vez pela polícia na beira da praia, pessoas daqui 
que fosse mais de 3 pessoas pra praia tinha que avisar os vigia que ia mais 
de três pessoas. E era as pessoas que defendia que só tinha que ir por 
esse caminho, porque nas duna não tem caminho, o pessoal tava 
acostumado a ir por onde quer,  e aí essa época era uma época muito ruim. 
(Entrevista com D. Graça, 64 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
Sendo uma área fundamental para a sobrevivência do Assentamento 

observa-se que a luta pela praia vai muito além da disputa por um pedaço de terra, 

pois a praia além de ser porto dos barcos de pesca é também área de lazer para as 

famílias, um espaço de sociabilidades e de manutenção de uma cultura.  

 
[...] na época que foi desapropriado lá no Assentamento, a gente pensava 
que diziam também que essa faixa de terra ai da praia, tinha sido incluindo 
do Assentamento, aí passou-se , passou-se e quando foi depois passou 
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 O desmonte de dunas, por conta da ocupação na zona de praia tem sido cada vez mais comum no 
estado do Ceará. Por meio do investimento no turismo e no potencial de parques eólicos no Estado, 
as dunas que “servem de barreira natural à invasão da água do mar e da areia em áreas interiores e 
balneários”, passam a serem menosprezadas pelos programas de crescimento econômico do 
Governo. (DESMONTE...) Disponível em: <http://www.oestadoce.com.br/noticia/desmonte-de-dunas-
no-parque-do-coco-0>. 
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essa pessoa dizendo que tinha comprado, aí a gente foi saber essas coisas 
que tinha comprado, que tinha falado e tudo. Ai foram pra lá e nada 
acharam, ai nós: Não vamos deixar nada pro seu fulano não! [...]  Ai nós 
entremos na luta por isso aí, a gente sofreu muito, muita pressão, sofreu 
muito, foi uma correria muito grande que a gente teve, e ainda tem, pra nós 
defender essa praia, pros nossos filhos, pros nossos netos, pra nossa 
comunidade, pra nós que é uma grande fonte de renda que a gente tem aí, 
é o mar, e a terra, e a terra pra gente plantar feijão, o milho, a roça, e o mar 
pra gente tirar nosso sustento de lá, pra nós sobreviver, ai nós não pode 
deixar nossa praia, só se não tiver nenhum jeito, pra outras pessoas chegar 
e tomar de conta dela (Entrevista com D. Maria Júlia, 59 anos, realizada dia 
23/07/2013) 

 
Segundo Ladouceur (2003) os megaprojetos são pensados e 

desenvolvidos no contexto das políticas. Neste caso, a implantação de um complexo 

turístico faz parte de um projeto político de desenvolvimento econômico do Governo 

do Estado do Ceará que vem sendo realizado ao longo de toda faixa litorânea do 

estado. Com os direitos dos ancestrais violados, aos despossuídos de seus 

territórios é proposta uma promessa efêmera de melhoria de vida. 

Entretanto, sublinha Ladouceur (2003, p. 13), “a identidade cultural não se 

traduz somente em relação à história e à memória coletiva: ela congrega igualmente 

uma espacialidade” e, portanto “corresponde ao pertencimento a um território 

(“distante” ou “imediato”)”. Para Pecqueur (2005) existem duas concepções opostas 

do território: de um lado o território dado, porção de espaço, e de outro o território 

construído que é fruto do jogo de atores sociais.  Segundo o autor (2005, p.12-13, 

grifo do autor), 

 
O território dado [...] postula-se o território como pré-existente e analisa-se o 
que aí acontece. É, de qualquer forma, o território a priori; não se procura 
analisar sua gênese e as condições de sua constituição; é apenas um 
suporte. Trata-se, geralmente, do território institucional: a regra, o distrito, a 
província, etc. [...] O território construído: nessa perspectiva, o território é o 
resultado de um processo de construção pelos autores. O território não é 
postulado, é constatado a posteriori. Isto significa dizer que o território 
construído não existe em todo lugar [...] No discurso, os dois conceitos de 
território são muitas vezes confundidos e não pode excluir um em favor do 
outro. É necessário, portanto, entender que o território é, ao mesmo tempo, 
um “envolvente” (“contenant”, o que contém) e o resultado de um processo 
de elaboração de um conteúdo.  

 
Assim, contrapondo-se a concepção de um território dado e garantindo a 

identidade cultural que reafirma o território construído, camponeses e camponesas 

reivindicam o território por distintos processos de visibilidade. Diante da situação que 

se instaurava as famílias buscaram uma solução legal, e com o apoio do MST, em 

2003 foi feito uma vistoria técnica coordenada por professores da Universidade 
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Federal do Ceará – UFC71. A vistoria acusou uma série de irregularidades 

ambientais e foi usada como denúncia junto ao Ministério Público Federal, 

requerendo também a anulação do documento de compra72.  

 
Ele fez de princípio, ele fez vários galpões, vários, ele mexeu nas dunas, 
derrubou várias dunas, que muita coisa que é ali hoje olhando assim, muita 
coisa ali não era daquele jeito, existia dunas, existia outras coisas ali, muita 
coisa foi planeada, foi mexido muito ali naquela terra, e os galpão, os 
coqueiros, todos aqueles coqueiros grande daquele jeito ele levou, carradas 
e carradas de coqueiro grande passando nos carro tamanho do mundo, e a 
gente olhando de lá, a gente pode ver neles, no coqueiro, furo de máquina, 
na hora de arrancar, todos eles são furado, tem uns que nem resistiram. Aí 
ele plantou vários coqueiro, veio energia até lá bem pertinho, e outras e 
outras coisas... perfurou várias poços também, ele tampou dos olhos d‟água 
que tinha, que o povo pescava, eles tamparam todo esses olhos d‟água, e 
mexeram no cemitério, era um monte de coisa, eles mexeram em várias 
coisas, que não era mexido, eles mexeram em várias coisas, inclusive, [...]  
no futuro esses poços  que foram cavados lá, eles vão contaminar toda 
essa água aqui, em água salobra, porque ele furou o lençol freático e água 
sobe e contamina o resto da água (Entrevista com Conceição, 33 anos, 
realizada dia 22/07/2013). 

 
O primeiro cemitério da comunidade foi construído à beira mar, local que 

antes era considerado de todos e onde os antigos patrões não poderiam impedir as 

famílias de enterrarem os seus mortos. Enfocando a discussão sobre território numa 

perspectiva idealista, na qual entende que “o espaço está investido de valores não 

apenas materiais, mas também éticos, espirituais, simbólicos e afetivos”, observa-se 

que o cemitério hoje ameaçado reforça um território em sua dimensão simbólica, 

demonstrando que para essas famílias o princípio cultural de identificação, de 

pertencimento é bem maior que o princípio material de apropriação. O interesse na 

luta é mais que manter-se “donos da terra”, mas de permanecer viva a relação de 

essência afetiva ao espaço (BONNEMAISON; CAMBRÈZY, 1996, p.10 apud 

HAESBAERT, 2011, p.72).  

Considerada como patrimônio público a que todos tinham acesso, a praia 

do Maceió passa a ser alvo de um longo processo de batalhas judiciais que perdura 

ainda sem uma decisão concreta, ameaçando o direito a permanência e o usufruto 

desse espaço que historicamente faz parte da vida e rotina das famílias.  

                                                           
71

 Professor Dr. Antônio Jeovah de Andrade Meireles e o prof. Dr. José Bozachiello da Silva, ambos 
ligados ao departamento de Geografia da UFC. 
72

 Segundo o PPP da Escola do Campo (2010) as famílias participaram de outras audiências 
realizadas na Assembleia Legislativa, no IBAMA, no Ministério Público e na Câmara dos Vereadores 
de Itapipoca. 
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De acordo Aguiar (2002) no que se refere às questões rurais, a busca por 

direitos demanda alterações no campo jurídico e, por conseguinte uma nova 

concepção do Direito, pensado não mais a partir de uma legalidade jurídica, mas na 

legitimidade do direito que permita enxergar os novos sujeitos de direito, o “ser 

humano coletivamente organizado”, proveniente da ação dos movimentos sociais: O 

Direito Achado na Rua73.  

Por meio do Direito Achado na Rua, o direito passa a ser plural, além 

disso,  

 
desloca para a sociedade concreta, desigual e contraditória, o olhar jurista, 
forçando-o a se situar no interior dessas contradições, retirando a 
possibilidade epistemológica da neutralidade ser o selo da conduta dos 
doutrinadores e dos operadores do Direito [...] O cidadão substitui o sujeito 
abstrato dos códigos e o ator processual limitado pelas capas dos autos. 
(AGUIAR, 2002, p. 51). 

 
Ao longo da história do Campesinato, a luta pela reforma agrária que 

representa para os camponeses e camponesas a luta pela vida, só avançou por 

meio da organização e do poder de mobilização proveniente de movimentos sociais 

do campo. A ação das minorias foi tomando forma a partir de cada espaço, 

experiência e realidade, recriando ao longo da prática concreta de luta pela reforma 

agrária, a partir do conhecimento já acumulado, novos meios de resistência 

(STEDILE; FERNANDES, 2005).  

A luta marcou a vida das mulheres rendeiras e foi sem esquecer o 

sentimento de luta por um território camponês, que as mulheres rendeiras 

rememoram o período no qual buscaram saídas que possibilitassem dar maior 

visibilidade à sua luta, como forma de impedir a realização das obras antes de uma 

decisão definitiva da Justiça.  

As palavras de D. Graça expõem as ações das famílias contrapondo-se à 

construção do empreendimento turístico: 

 
Aí em 2002 nós passemo o ano fazendo essa divulgação, quando foi no 
2003, no fim de 2002 ele empregou um bocado de gente lá, fizeram uma 
barraca lá em cima do morro,  e aí empregou um bocado de gente mesmo 
da comunidade, e fizeram um grande galpão, todo de madeira, reforçada, 
pra guardar o material e construir o hotel. [...]  Até que então no dia 3 de 
maio de 2003, deu uma “bomba de vento” lá na praia, e levou o 
acampamento, levou o coisão que eles tinham construído pra levar o 
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 Resultado das discussões na Nova Escola Jurídica fundada por Roberto Lyra Filho em Brasília, a 
expressão “Direito Achada na Rua” reconstruiu o conceito do Direito de maneira epistemológica, 
teórica e técnica, ressaltando as ações dos movimentos sociais (SOUSA JÚNIOR, 2002). 
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material, até o trator esse vento levou! Então as coisas acontecendo, por 
conta disso foi um bocado pra justiça, processado, e as coisas 
acontecendo... passaram a rede de energia, saíram aqui do Assentamento 
pra praia [...]  passou também uma “bomba de vento” e levou esses postes, 
e ai eles se insistindo de um lado, e nós lutando... e o MST ele já tinha uma 
pequena parceria com nós desde de 2003 também [...]  e tinha um rapaz 
aqui chamado César que eles fez amizades com eles (com o MST) e aí nós 
começamos também fazer amizade, discutir as coisas, e eles começaram a 
ensinar muita estratégia de como a gente lutar, e aí nós peguemo essa 
parceria com ele e o Acampamento foi uma iniciativa nossa e o MST, ai nós 
conversando e surgiu a proposta: “Só tem como a gente barrar esse 
negócio de eles ficarem construindo alguma coisa, se tiver local pra se 
acampar! Então se acampa!”. Aí foi isso que nós fizemo, se acampemos lá. 
(Entrevista com D. Graça, 64 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
Com o apoio de militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra – MST as famílias foram estimuladas a reescrever e redesenhar sua imagem 

sociopolítica e pedagógica, através da pedagogia dos movimentos sociais que 

“compreendem e exploram pedagogicamente as tensões e contradições da 

sociedade, especificamente dos campos” e acreditam que “onde há tensões as 

pessoas são obrigadas a se repensar e reaprender, a mudar valores, concepções e 

práticas” (SOUZA, 2006, p.11). 

Segundo Moura (2002, p.152), 

 

A luta pela terra encetada por homens [e mulheres] simples de mãos 

calejadas pela enxada é o reconhecimento de que são sujeitos sociais 

ativos, coletivos, múltiplos e heterogêneos que se recusam a permanecer 

no lugar social e culturalmente definido para eles. A cidadania vai além da 

luta política; inclui outras dimensões, desejos, aspirações que generalizam 

como interesse coletivo e se instituem como direitos.  

 
Deste modo, as famílias do Assentamento Maceió optaram por uma 

prática política desenvolvida pelo MST que se tornou um dos lemas do Movimento e 

que, de forma singular, vêm construindo conhecimentos, experiências e mudando a 

história da reforma agrária no Brasil: o ato de ocupar para resistir! 

 
A gente fez isso porque, porque umas pessoas do MST que conversou com 
a gente dizendo que essa praia só podia ser mais assim... segurasse mais, 
se nós fizesse essa barraca, se o pessoal estivesse lá, porque nós aqui e 
eles construindo lá, eles continuariam de novo, e nós aqui [...]  e se nós 
estivesse aqui? ai foi uma ideia dos movimento sem terra que fez isso pra 
nós, deu essa ideia a nós e hoje nós tamo lá. (Entrevista com D. Maria Júlia, 
59 anos, realizada dia 23/07/2013) 

 
Segundo Sauer e Machado (2010, p.9) as ações dos movimentos sociais 

do urbano e do rural, em especial do MST, têm sido consideradas crime por parte de 

atores institucionais, onde os principais “são a Bancada Ruralista na Câmara dos 
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Deputados e no Senado Federal, setores do Ministério Público e do TCU” 74. Para os 

autores (SAUER; MACHADO, 2010, p.9-10), a criminalização dos movimentos 

sociais 

 
retira a legitimidade das demandas e de seus atores, pois os transformam 
em “criminosos” e “agitadores”, pessoas e reivindicações à margem da lei e 
da ordem. Antes de tudo, é uma violência simbólica contra demandas 
populares e tem como um de seus principais objetivos tirar a legitimidade 
(deslegitimar) das ações, diminuindo a sua força política (capacidade de 
mobilização, credibilidade junto à base social ou, nos termos de Chauí 
(2002), diminuir a eficácia do contrapoder) e retirando a solidariedade de 
outros setores da população. 

 
Entretanto, para os agricultores e agricultoras, outro sentido é dado às 

suas ações ao perceber através da ocupação o sentimento coletivo de busca por 

direitos. Do ponto de vista dos camponeses e camponesas uma desobediência civil 

transforma-se em uma ação de direito: o direito de resistência (SIQUEIRA; 

HIRAYMA, 2002).  

Como afirma Molina (2002, p. 31), “o direito deve ser entendido como 

lócus onde as contradições, as lutas, os jogos, os debates e as conquistas se dão”. 

Portanto, a ação de acamparem à beira mar evidencia uma estratégia para 

permanência no território e constitui uma força diante da ineficiência histórica do 

poder público na resolução da questão agrária brasileira.  

Mesmo sendo uma experiência nova para as famílias, já que não haviam 

passado pela vivência de acampamento no início da luta, as famílias 

compreenderam a dimensão libertadora do acampamento.  Surge este novo modo 

de vida onde transpira a vontade de superar as condições de exploração e construir 

uma identidade social, onde a terra significa trabalho, produção, liberdade e 

continuidade de vida. 

 
Na luta por aqui nós lutava, mas era nas nossas casas, mas de 
acampamento nós nunca tinha passado por essa experiência não [...]. O 
sentimento era que com certeza que a gente tava ali pro que desse e 
viesse, qualquer momento que nós estava ali, nós não estava pra brincar 
(Entrevista com D. Graça, 64 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
No dia 22 de fevereiro de 2007, numa noite de muita chuva e ventania, 

cerca de 60 famílias camponesas, pescadores e rendeiras se reúnem com a ajuda 

de militantes do Movimento e organizam um acampamento na praia em conflito, a 
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poucos metros do mar. O ponto de encontro era na praia do Apiques, à meia noite, 

onde um carro os aguardava para levarem ao local da ocupação.  

Munidos com lanternas, estacas de madeira, lonas, panelas, 

mantimentos, a bandeira do MST, a bíblia e a imagem de Nossa Senhora Aparecida, 

mulheres e homens seguiram para a possibilidade de libertação da praia. A chuva 

que não dava trégua deixava a noite ainda mais desafiante para alguns que sofriam 

com o frio.  

Contudo, nem o frio, nem o vento fez com que o povo desistisse, pois a 

ocupação significava uma estratégia de reterritorialização da praia, no intuito de 

fazê-la voltar a cumprir com sua “função social, de provisão de vida e de existência” 

(ESMERALDO, 2007, p. 72).   

 
Aí, dez horas da noite nós estávamos convocando pessoas pra ir, mesmo 
assim foi um grupinho bem reduzido, bem pouquinha gente, e eu que não 
aguento frio, ai quando nós saímos da comunidade, saímos daqui umas dez 
horas, lá pra comunidade do Apiques, encheram o caminhão de madeira, 
nossos marido foram tirar madeira no rio, e o caminhão foi pra lá pra 
quando fosse a hora nós ir... Nós saímos daqui dez horas, sei que quando 
nós cheguemos lá eram duas horas da madrugada, com chuva, um frio tão 
grande, de tremer mesmo, não tinha onde a gente se metesse! Nós levando 
chuva e todo mundo molhado, e a gente levando chuva e a ventania na 
praia, aí eu: “Ah, eu vou embora se não eu morro”, aí eu sei que vim me 
embora [...]  aí a gente pegava a barraca eu não podia nem pegar porque as 
minhas mão adormeceram do frio, e aí eu vim me embora pra casa, só eu 
sabia do que eu tava passando, eu voltei de novo, cheguei lá eles estavam 
terminando de montar a barraca, a Dêdê já tinha feito café, e ai fizeram 
fogo, ai eu vim me embora, ai levei roupa pra elas, e até hoje ainda tamo, 
mais foi uma madrugada chuvosa (Entrevista com D. Graça, 64 anos, 
realizada dia 23/07/2013). 

 
Esse dia, eu me lembro de mais desse dia [...]  agente tava tudo pronto, 
tinha um monte de madeira articulada, o povo articulava, vinha o povo do 
Caetano, vinha o povo daqui, mais perto dos outros dois acampamentos 
que tinha aqui, que até hoje é um acampamento lá, o Malamba e o 
Guaribas e todo mundo articulado e nesse dia começou a chover, de 
madrugada, duas horas da manha o povo acordado, e o carro vinha de lá 
da comunidade Apiques. Todo material pra levar, vinha cheio de material,  
ía passar aqui e a gente ía pro Apiques e lá se encontra todo mundo. Se 
encontravam todo mundo no Apiques pra subir na praia, e chuva, pense 
numa chuva, chuva mesmo de... meu Deus do céu, eu lembro da tia Graça, 
eu: “tia Graça e agora?” E essa tia Graça se tremia tanto de frio, e isso 2 
horas da manhã, aí uma ruma de nós foi por aqui direto (por cima das 
dunas). Descemos pro Apiques, chegamos lá, na chuva, a chuva pegou nós 
no caminho, e ai fomos, lá no Apiques entrou todo mundo e quando 
chegamos os refletor era deste tamanho e todo mundo sem saber o que 
fazer, descer material! O refletor da barraca do pirata que ficava lá em cima 
e lá o povo não tinha muito acesso, acesso livre como já tem hoje, ía pra lá 
o povo já voltava no caminho, era tiro, laterna e num sei quer, a pessoa 
chegava pra olhar o que era, e ai os refletor era deste tamanho, de lá! Só 
sei que nós montamos, quando amanheceu o dia já tava uma barraca 
pronta já (Entrevista com Conceição, 33 anos, realizada em 22/07/2013). 
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O sentimento de medo e ao mesmo tempo de coragem, o entusiasmo e a 

determinação de manterem o território conquistado é aflorado em cada gesto das 

mulheres ao relatarem aquela noite. O olhar das mulheres rendeiras fitado no 

horizonte, deixa transparecer a experiência vivenciada, que segundo Fernandes 

(2001), aos que lutam, persiste na memória e jamais se esquece da história.  

A afirmação de uma luta coletiva impulsiona mulheres camponesas a irem 

além das funções naturalizadas que estão ligadas ao sexo feminino. Elas transpõem 

o papel de esposas e mães, assumindo uma identidade de luta na qual o gênero não 

delimita mais espaços, ações ou normas, pois todos são igualmente responsáveis.  

 
Mas esse dia foi muito, pra quem foi, foi um dia muito marcante, porque 
assim, era como se fosse pra gente desistir ali, foi tanta dificuldade, tanta 
coisa, aí nessa praia tinha tanto mosquito que pica, aí era tanto mosquito 
tanta coisa, era relâmpago, era trovão, era chuva e era tudo, eu só sei que 
mesmo assim [...] o sentimento é sei lá, lembrar daquele dia... Todo mundo 
junto, pela primeira vez assim... A gente era da comunidade, mas nunca a 
gente tinha ficado acampada, a gente só tem a coragem porque a gente tá 
junto, se fosse sozinha a gente num... Mas o povo todo junto encoraja uns 
aos outros, era sei lá, um sentimento de realização, era um aperto uma 
coisa [...] eu fiz questão, o Ícaro era bem novinho, ai eu acordei de 
madrugada e fui, eu disse: “Não, eu deixo o Ícaro aqui, [filho dela que na 
época estava com 2 anos] ele tava operado, algumas pessoas iam ficar, e 
deixo ele aqui e vou, faço questão de ir‟‟ e acabei que fui, graças a Deus, 
tenho muito orgulho de ter participado daquele dia.  (Entrevista com 
Conceição, 33 anos, realizada em 22/07/2013). 

 
Chegando ao local, segundo os relatos, rapidamente a população ergueu 

um grande barracão e ao amanhecer o dia, aqueles que suportaram a noite chuvosa 

puderam contemplar com sentimento de alegria mais uma conquista. Contudo, como 

sublinha Haesbaert (2011, p.80), o “território construído a partir de uma perspectiva 

relacional do espaço é visto completamente inserido dentro de relações social-

históricas, ou, de modo mais estrito”, “de relações de poder”. Portanto, essa luta se 

tornou mais uma batalha, pois a guerra ainda não havia sido vencida, já que nas 

relações de poder o conflito e o clima de violência no campo, parte da história 

agrária brasileira que nunca deixou de existir, apenas tomou outra roupagem, surge 

quer seja por parte do proprietário de terra, quer seja pelo Estado. 

A dimensão do conflito se sobrepõe por meio daqueles que exercem 

poder e para a garantia do território, o poder depende da articulação e da 

sustentação das relações estabelecidas num espaço construído ideologicamente 

que em sua maioria é definido por um pensamento dominante.  
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Deste modo, devido às estreitas relações que Júlio Pirata tinha com as 

autoridades políticas e legais na região e no Estado, no mesmo dia da ocupação a 

polícia realizou o despejo das famílias. Contudo, com o apoio de várias pessoas das 

comunidades o acampamento foi reerguido75. 

 
A gente tinha quase certeza de que se acampasse lá quando amanhecesse 
o dia ia ter alguma repressão, mais só que não teve não, ai nós 
acampemos, passemos o dia quando foi cinco horas da tarde, chegou o 
advogado do Pirata, o pessoal do Caetano que defende o projeto do Pirata. 
Aquela duna mais alta que tem uma ladeira quando a gente sobe né, ficou 
cheia, cheia de gente... E a polícia chegou e fez nós tirar nossa barraca. 
Cheia de gente da comunidade só vendo pra observar o que ia fazer com 
nós, eles diziam que a gente ia apanhar era muito, mas tinha tanta gente da 
nossa gente, ai a polícia chegou com ordem judicial e fez nós tirar nossa 
barraca, e nós tiramos, ai tiremos e coloquemos lá na beira da praia, e nós 
botemos a barraca, e lá nós passemos seis meses. Aí nós cantando, toda 
musica nós cantava, sei que pouco minutos nós armemos o acampamento 
lá na praia, aí tinha um empregado do Pirata que era lá do Caetano, só não 
lixemos esse homem porque ele pegou o transporte dele e foi simbora, mas 
também ele nunca mais chegou aí (Entrevista com D. Graça, 64 anos, 
realizada dia 23/07/2013). 

 

O acampamento manteve-se erguido até o dia 06 de fevereiro de 2009, 

quando houve mais um despejo por parte da polícia e de “capangas” do Júlio Pirata, 

ambos fortemente armados. As famílias tentaram impedir que eles demolissem o 

acampamento, mas com o uso de força e violência a ação foi realizada, destruindo 

não só todos os pertences de uso coletivo dos acampados, mas também os 

símbolos daquela luta, ao rasgarem a bandeira do Movimento e jogarem no chão a 

bíblia e a imagem de Nossa Senhora Aparecida.  

Contudo, a ação de ocupar aglutina nas famílias assentadas ainda mais 

uma consciência de si, que mesmo diante dos desafios enfrentados, proporcionou a 

manutenção da luta e da resistência. A violência não conseguiu apagar a 

consciência de que a praia é um território que fortalece a identidade dos povos do 

mar e o acampamento foi levantado mais uma vez. 

O sentimento é submergido no relato de D. Graça, quando retrata esse 

momento, enfatizando a força e a coragem das mulheres na luta: 

 
Quando foi com seis meses, nós botemos a barraca pra cima de novo no 
local, porque o vento não deixava nós ficar lá, quando foi no dia 3 de 
setembro, quando chegou 19 policial, porque dessa primeira vez eles 
mandaram que nós tirasse,  tiremos... Quando passemos seis meses, 
quando foi em setembro, meio dia, dia de sexta-feira, eu tava em Itapipoca 
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esse dia, quando as menina ligaram pra nós chorando, dizendo que tava 
derrubando nosso Acampamento. Aí foi a polícia mesmo, 19 policial, 
derrubaram nosso acampamento, e nós chorando, chorando, de tardezinha 
aí muitos homens também, muitas mulher. Quebraram nossas cadeira, 
prato, nós tinha levado Nossa Senhora de Aparecida pra lá numa 
caminhada... Quebraram! Jogaram a Bíblia que nós tinha lá, fizeram um 
absurdo de coisa...  E a Maria Branca pegou um pau pra matar um, aí foi 
um absurdo lá, tudo chorando, aí os homem disse assim: “Nós não vamos 
mais levantar a barraca não, já levantamos e aí vem e derruba!”. Aí nós: 
“Negada, se nós amanhecer o dia aqui sem barraca eles vão mangar de 
nós e nós não pode sair daqui não, nós já se acampemos aqui, aí eles vão 
achar é bom nós amanhecer o dia aí no relento, no sol. Aí nós mulher 
pegamos os pau e fomos armar, aí dentro de pouco minutos nós armemos a 
barraca, aí dez horas da noite nós tava tomando caldo. Fizemos uma 
panelona de caldo, de massa de milho com leite, aí era aquele chafurdo nós 
brincando, e bebendo caldo meia noite, amanheceu o dia nós debaixo da 
barraca, e até hoje nós tamo lá. (Entrevista com D. Graça, 64 anos, 
realizada dia 23/07/2013). 

 
A esperança é expressa na resistência e determinação vivenciada dia 

após dia no acampamento76 que possibilitou uma experiência de reflexão partilhada 

e a certeza de quem realmente apoiava a luta.  

 
[...] Depois que nós se acampemos foi que a gente foi saber quem tava 
aderindo mesmo a nossa luta, porque até então nós não sabia, nós não 
sabia quem era, porque quem levantou mesmo a bandeira da luta na praia 
foram essas quatro pessoas, quatro famílias, porque a nossa família, aí 
tinha umas pessoas que diziam assim “Vocês estão certo, estou a favor de 
vocês!”, mas num chegava junto, aí quando nós se acampemos, que o 
pessoal foram fazer parte do acampamento aí nós: “pois são essas pessoas 
que tão defendendo junto!” (Entrevista com D. Graça, 64 anos, realizada dia 
23/07/2013). 

 
Ao longo desses sete anos de acampamento, as famílias também 

construíram uma relação de apoio e solidariedade com outros movimentos sociais, 

ONGs, Igreja e Universidades, o que possibilitou a permanência das famílias 

acampadas até hoje sem sofrerem mais nenhuma represália. A importância de cada 

um que passou pela luta, que apoiou de alguma forma fica clara na fala de D. Ana: 

 
A história do Assentamento faz parte disso aqui que hoje nós tamo. Não foi 
começado aqui [acampamento] por acaso, aqui foi começado por conta já 
da luta do Assentamento, ai a gente deu inicio a essa nova luta quando se 
viu com uma coisa, um bicho de sete cabeças chegando aqui, aí a gente 
achou que não ía dar bom pra nós, aí a gente começou, e isso eu digo, eu 
agradeço, a gente agradece a muitos que já passaram por dentro dessa 
luta, tem colaborado com nós. O Cetra que iniciou essa aqui por essa praia, 
eu acho que muita gente aqui sabe do tamanho da luta que o Cetra teve por 
esta praia junto com nós, no início disso aqui [...]  chegou o MST que tem 
dado essa contribuição, mas nós num pode esquecer das pessoas que tem 
tanto contribuído aqui, pra nós tá hoje aqui, nessa casa que eu digo. Se no 
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2001 até o 2007, se nós tivesse de mão no queixo lá dentro do 
Assentamento esperando que o MST tivesse vindo ajudar aqui, construir 
isso aqui, quando que chegasse os prédio que o Pirata queria fazer, já tava 
tudo feito, nós não ia ter como derrubar. E graças a Deus nós tivemos quem 
ajudasse nós...é um caminho que a gente vai andando. Nós tamo numa 
caminhada que nós num sabe até onde nos vamo nessa luta, é um pegando 
na mão do outro, chega um segura, leva até ali, quando dar fé, chega outro 
leva até ali, nós tem que agradecer por tudo isso. É o Cirineu na nossa luta, 
da nossa vida [...] Aí ficou, passou, hoje tem outros, ai tudo foi uma 
contribuição muito grande. No dia que foi pra acontecer a primeira ação aqui 
nessa praia, eu num gosto nem de me lembrar, de pensar na aflição que a 
gente passou por isso. Aí nós tinha quem tivesse encaminhando a gente [...]  
como de fato, se no outro dia, na semana não tivesse um advogado lá pra 
falar por este povo ninguém sabia quanto tempo tinha ficado preso [...] E a 
gente fez tudo isso orientado, alguém orientando nós pra que nós fizesse 
isso. Foi um trabalho graças a Deus muito bem feito, uma luta pesada mas, 
sei lá, a gente com aquela satisfação porque a gente tava tudo de mão 
dada, ali unido, se respeitando uns aos outros [...] Nós só somo gente 
pegado na mão do outro, de mão dada. Foi a colaboração do Cetra, depois 
foi a colaboração do MST, chegou a Debir como técnica que já passou, 
chegou outros e colaboram com uma coisa e outra, a Irma Maria Alice que 
tem contribuído até demais.  [...]. A gente as vez pensa que se passar um 
ano sem ver a gente, a pessoa já esqueceu da gente. Eu acredito demais, 
nas pessoas que passaram por aqui, que não tem o desejo de ver isso aqui 
na mão do Pirata que já morreu, do outro que lá está o carro dele olhando 
ali [apontando para o carro do herdeiro de Júlio Pirata]. (Fala de D. Ana, na 
primeira reunião em apresentação da pesquisa, realizada dia 02/03/2013)  

 
Segundo Martins (1986), ao retratar a história de luta dos posseiros na 

Amazônia Legal, existem dois sentidos da ocupação de terra: o de lutar pelo espaço 

a ser ocupado e o de resistir pelo espaço que se pretende desocupar. A forma de 

ocupação econômica que neste caso é das famílias assentadas foi de encontro à 

forma de ocupação econômica do empresário Pirata. 

Observa-se que a disputa é entre a propriedade capitalista, que tem a 

concepção de compra e uso da terra, e a posse da terra, que envolve a realidade 

das famílias. Segundo Esmeraldo (2007, p.69-70), para o capitalismo a terra é 

ressignificada em “produção de riquezas materiais, de valor monetário, de 

excedente, de lucro, de mais-valia”; já os camponeses e camponesas comungam 

outras singularidades, quando a terra passa a representar “possibilidades de 

inclusão social, de produção de trabalho livre”, bem como “a libertação da terra das 

mãos de um dono só”, o “direito de usufruto (uso e posse)” por meio “da autonomia 

do trabalho, a libertação da figura do patrão e o domínio sobre toda a produção”.  

Quando se retira o sentido da terra como bem comum natural e a qualifica 

como mercadoria, condição exigida pelo regime capitalista passa a desterritorializá-

la de sua função social, de provisão de vida e existência (ESMERALDO, 2007, p.72). 

Deste modo, a questão da propriedade da terra para quem vive no campo é questão 
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do dia a dia, e para entendê-la, é necessário compreender que a terra é um 

instrumento de trabalho, mas mais do que isso, torna-se num espaço político, 

econômico e social, em um “microcosmo social”, como explicita Sauer (2005, p.69): 

 
O acesso à terra é, portanto, a concretização do direito ao trabalho, mas 
não qualquer tipo de ocupação (trabalho assalariado, por exemplo). A terra 
significa mais do que um emprego ou ocupação porque possibilita o 
“trabalhar para si”, portanto, uma condição de liberdade e “fartura” 
(produção para garantir o sustento da família), ou seja, um trabalho sem os 
“mandos de um patrão” e uma realidade ausente de privações materiais. [...] 
A terra, no entanto, não é representada apenas como um meio ou 
instrumento de trabalho ou de produção. O processo de luta e a construção 
simbólica colocam a terra também como um lugar de vida, uma moradia, 
capaz de acolher e dar sentido à existência. 

 
Partindo do significado dos camponeses e camponesas para o uso da 

terra, na forma livre de ocupar a terra e também na sua liberdade de ir e vir, de 

decisão e de trabalho familiar é que, conforme Fernandes (2000, p.19), 

 
A ocupação é uma realidade determinadora, é espaço/tempo que 
estabelece uma cisão entre latifúndio e assentamento e entre o passado e o 
futuro. Nesse sentido, para os sem-terra a ocupação, como espaço de luta e 
resistência, representa a fronteira entre o sonho e a realidade, que é 
construída no enfrentamento cotidiano com os latifundiários e o Estado. 

 
O caráter cultural bem como as discussões de preservação ambiental 

também está imerso em todas as atividades realizadas pelas mulheres rendeiras na 

luta pela preservação do território. Envolve o ser e fazer das famílias e aponta um 

modelo mais amplo de percepção da natureza e dos indivíduos, como fica claro na 

fala de Conceição:  

 
Eu acho que o mundo todo fala em preservar, o governo, os artistas, todo 
mundo, parece que virou assim um negócio, mas que na verdade, eu acho 
que quem preserva mesmo é o povo que vive mesmo da natureza, e eu 
acho que realmente a preservação ela é a melhor, a única forma de viver 
em harmonia, é como aqui pra mim, existe nada mais importante. Porque a 
gente ver outro lugar por aí, a diferença daqui, todas as coisa que era 
natural, nos casos das dunas, virou hotel , nada é mais natural, tudo é 
construção, tudo foi mudado, não é mais o mesmo desenho,  fotografia não 
é mais a mesma, foi tudo mudado, e assim, quando mexe com isso, 
automaticamente mexe com a gente, mexe com tudo que vive, aí com a 
praia no caso, que o Pirata disse que ia fazer um cais, um negócio aí, pra 
mim tudo isso poluição! Pra mim, pro pescador, com tudo isso aí, prejudica 
alguma coisa, os peixes, na questão também humana, que o povo ía vê 
tudo isso, na questão que a televisão mudou muito, a cultura do povo, é 
acabar de completar isso aí, esse esquecimento da história, várias coisas, 
várias, várias, várias coisas que ia mexer... então pra mim ficar, continuar do 
jeito que tá, pra mim é a melhor saída, embora que o mundo pregue que ter 
hotel é bom, e etc... etc... que é bonito, que é que vai trazer turista, pra mim, 
eu acho que bom mesmo é do jeito que tá, as dunas, as praias, pra mim do 
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jeito que tá é que tá bom (Entrevista com Conceição, 33 anos, realizada dia 
22/07/2013). 

 

Em 2010, as famílias acampadas puderam fortalecer as estratégias de 

resistência na faixa de praia em disputa, por meio da implantação do projeto de 

coleta de algas marinhas, trabalho que já era realizado pelas mulheres e crianças da 

região nos bancos naturais, mas sem um manejo adequado dos recursos naturais, o 

que degradava a natureza e desvalorizava o trabalho, considerado por algumas 

mulheres como trabalho pesado, quase escravo.  

 
Eu e minha mãe apanhava murici, nós tirávamos lodo, eu e meus filhos 
também, lodo das pedras, as algas da praia também servia, ajudava 
(Entrevista com Inês, 40 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 

Tinha uns 20 anos quando começou mesmo a catar algas, aí casei aí tinha 
meus menino, posso dizer que ajudei a criar meus menino! [...]  nesse 
tempo nós era uma benção, 15 em 15 dias tinha maré e todo tempo tinha 
alga, nós tirava, era um grupo de mulher que nós ía tirar, tirava essas alga 
toda em 15 em 15 dias (Entrevista com Maria Júlia, 59 anos, realizada dia 
23/07/2013). 

 
Coletava, coletava muito antes... Desde menina, que eu coletava assim uns 
dez anos [...]. Com meu pai, minha mãe, minhas irmã, só que era um 
trabalho muito escravo, hoje em dia poucas pessoas fazem porque é muito 
escravo [...]  Escravo porque era um trabalho muito cansativo colher algas, 
muito, muito pesado como pra gente adulto e como pra criança, e não tinha 
preço, muito desvalorizado o trabalho de colher algas, tem todo processo 
pra botar pra secar, porque já tinha esse processo antigamente antes, e 
agente vendendo ele verde na praia é 10 centavo um quilo, botando pra 
secar é 50 centavo, então pra diminuir mais o trabalho é melhor vender ele 
verde logo (Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada dia 22/07/2013). 

 

Dantes essa atividade era realizada, tradicionalmente, com a coleta das 

algas dispostas na areia e/ou recolhendo-as diretamente dos bancos naturais o que 

comprometia e propiciava a sua destruição. Com o apoio do Instituto Terramar, o 

MST e a Congregação Notre Dame de Namur pela pessoa da Irmã Maria Alice, as 

famílias passaram a desenvolver de forma sustentável o cultivo, a coleta e a venda 

de algas marinhas, garantindo a manutenção de uma cultura conservada por 

décadas. 

 
Surgiu, a gente tava lá na praia, no acampamento lá as mulher faziam a 
renda, e os homens muitas vezes não tinha atividade pra eles, aí a gente 
olhando pra dentro do mar aí via aquela multidão de gente tirando as algas, 
arrancando, destruindo a natureza, acabando mesmo, aí a gente via que 
não tinha aproveitamento daquelas algas, também que saísse por um preço 
melhor, porque o pessoal tirava pra vender a cinquenta centavo, a dez 
centavo. Aí veio gente que entendia mais, o pessoal da Flecheira vieram, 
conversaram com o pessoal, e lá já tinha o negócio das Algas na Flecheira, 
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pessoal pediram opiniões eles deram como o pessoal deviam começar aí 
começou, e até hoje tá dando certo, aí a pessoa faz o trabalho de uma 
maneira que não dá pra acabar e nem destruir a natureza, aí surgiu um 
trabalho pros homens e pras mulher também. (Entrevista com Luzia, 43 
anos, realizada dia 22/07/2013). 

 

Considerado “fruto” da resistência e “filho” do acampamento o Projeto 

Cultivo de Algas Marinhas do Assentamento Maceió – CALMA77 colabora na 

constituição do próprio lugar, fortalecendo o território, como aponta a fala de 

Conceição: 

 
Tinha que vim pra cá, eu lembro como se fosse hoje, a gente foi pra reunião 
no Córrego da Estrada. Vai vim o projeto São José, para o Assentamento, 
aí o que fazer com esse projeto? Aí, começou [...]  aí falaram itens e itens, 
várias coisas pra ser feito, aí alguém, alguém do INCRA, alguém que veio, 
eu não lembro quem era essa pessoa, tentei lembrar quem era essa pessoa 
mais não lembro, mas ela pegou e falou assim: “Pessoal, vocês num estão 
em resistência?” Tipo, a gente nunca pensou que alguma coisa pudesse 
aplicar ali! “Vocês podiam fazer um projeto de Algas, aí ficava lá no mar, aí 
já era uma forma de resistência!”. A partir dali alguém ali pra ajudar a 
resistência ao Pirata, então ele [Projeto] veio tipo como uma ajuda, como 
uma resistência, e ele tá lá firme e forte.  (Entrevista com Conceição, 33 
anos, realizada dia 22/07/2013). 

 
O Projeto possibilitou fortalecer as formas de organização e associativas 

da comunidade; agregar renda às famílias; resistir contra a privatização da praia e 

do mar. Para as mulheres rendeiras, o processo de afirmação da identidade 

camponesa na luta pelo território sustentou uma prática coletiva que exerceu um 

papel essencial nesse processo, visto que colocou as mulheres diante de situações 

que as tornaram ainda mais comprometidas e unidas afetivamente. 

 

3.2 A trajetória das mulheres rendeiras na conquista do território camponês  

 

Reconstruir o passado, trazendo sua representação para o presente e 

tecendo a teia das vivências coletivas, possibilita enxergar que o resgate histórico 

permite a noção exata das limitações e do caráter temporário da participação. No 

caso da participação das mulheres camponesas na luta pela terra, observam-se a 

partir da história que elas sempre estiveram presentes.  

Refletir sobre o Assentamento como fração do território camponês, dentro 

do território capitalista e resultado do enfrentamento de classe, sem trazer as 

mulheres, torna o estudo das ruralidades em espaço vazio. Deste modo, a 

                                                           
77

 As atividades no Projeto serão abordadas no capítulo 5. 
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necessidade do reconhecimento desse sujeito coletivo, político e econômico, que é o 

grupo de mulheres rendeiras Tecendo Sonhos, para o fortalecimento do 

Assentamento Maceió. 

Sempre à frente do processo de conquista da terra do Assentamento, que 

representa para as famílias um território de liberdade, as mulheres faziam parte de 

todas as articulações, organizando as orações, as reuniões e todas as mobilizações. 

A organização começou a partir da atividade de transformação do algodão. 

Reunidas para fiar nas casas umas das outras, elas iniciaram nas conversas a 

definirem as estratégias de resistência. 

Quando indagadas como iniciou a organização das mulheres, os relatos 

de D. Graça e D. Dedê retratam o quanto as mulheres assumiram papéis decisivos 

na história de luta pela terra, na qual as contribuições das mulheres e suas 

organizações particularmente notáveis não podem ser ignoradas. 

 
Esses grupo de mulher aqui a gente começou sobre a organização também 
das luta do Assentamento porque desde o início das luta do Assentamento 
que tinha os grupo de mulher . Quando era pra enfrentar as barreiras que 
vinha contra o pessoal, aí se juntava aquele grupo de mulher. Hoje é pra um 
lugar! Quando via, era pra outro! Era assim, nessa época se juntava fiando, 
pra esperar as coisas que vinham né. Daí por diante aí começou num se 
acabou mais grupo de mulher. [...]  Porque assim no início dessa de 
desapropriar a terra, antes de ser assentamento sempre os patrão queriam 
mandar destruir né as coisas, aí se reunia os homens e as mulher, aí as 
mulher era as da frente pra enfrentar as coisa que vinha né, as luta, as 
mulher era da frente. [...]  aí quando vinha uma carrada de madeira, uma 
carrada de coisa assim da firma o pessoal ía esbarrar. Aí as mulher eram as 
da frente. Aí: “O que é que nós vamos fazer, uma atividade pra fazer, pra 
não ficar parado?” Aí: “vamos fiar!”. Aí juntava aquele mutirão, aí ficava 
numa casa fiando aquele horror de mulher né, fiando lá ou tratando em 
algodão, cuidando em algodão [...]. Aí começou desse jeito a nossa luta era 
assim. Aí começou assim e foi indo e foi indo e nunca parou. É no caso deu 
dizer que começou os mais velho, aí ta ficando nos mais novo. [...] Nessa 
parte aí eu tinha uns 18 anos [...] fui várias vezes no lugar da mamãe, 
porque eu não tava no meio direto né porque a mamãe que tava, mas 
quando a mamãe não podia eu ía no lugar dela. [...] Fiava, ora, aprendi foi 
cedo. Fiava afinava algodão. Pois é, as coisas vai mudando né, aí de 
algodão passou pra renda (Entrevista com D. Dedê, 52 anos, realizada dia 
04/03/2013). 

 
Foi iniciada no começo da luta da terra, por conta das ameaças que a gente 
tinha. Aí a gente achou por bem trabalhar junto. Na época nós pouco fazia 
renda, nós nem se interessava em fazer renda, nós fazia outra atividade 
que era preparar o fio pra fazer rede pra dormir. Não tinha essas redes, nem 
cama e a gente era quem fiava, preparava o algodão e fiava e aí trabalhava 
em mutirão, aí foi criando os grupos de mulher. [...] Aí quando tinha 
qualquer uma notícia de que tavam ameaçando alguém, as mulher se 
reunia, quando fazia uma atividade [...] Aqui enfrente tinha uma campo de 
coqueiro que era do patrão, mas quando nós entremos na luta, que o patrão 
vendeu pro Tarso, que a gente foi lutar, aqui ele não podia mais tirar, mas 
sempre tinha as pessoas, os ex- empregados dos patrão que sempre tinha 
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aquela audácia de ir tirar os cocos. E nós tava nos multidão! Nós deixava 
eles derrubarem os cocos, amontoavam os cocos, faziam uma ruma de 
coco, quando eles tavam contando os cocos nós dizia: “êpa! Isso aqui vocês 
não tem mais vez”. (risos) Porque pra tirar a coco é meio difícil, aí deixava 
eles tirar pra nós. Aí nós fazia essas atividades assim. E era gostoso, era 
tão animado. O mulherzal tudo fiando com os fusos na mão! [...] Nós fazia 
essas coisinha assim ajudando na luta do povo, aí começou os grupos de 
mulher assim [...]. Começou essa luta em 78... não tô bem lembrada... tô 
lembrada não, mas foi na década de 70. (Entrevista com D. Graça, 64 anos, 
realizada dia 23/07/2013). 

 
Com o apoio inicial da Igreja por meio dos Encontros das Esposas dos 

Militantes do Movimento Dia do Senhor e do CETRA a partir da década de 1980, a 

organização das mulheres camponesas foi fortalecida por meio de eventos de 

formação política, da interação com grupos de mulheres de outros assentamentos e 

comunidades, e com a participação em feiras nacionais da agricultura familiar e em 

encontros estaduais e nacionais de temáticas sobre direitos humanos, relações 

gênero e economia solidária78.   

Segundo Esmeraldo (2008, p.210) “as mulheres adentram posições e 

lugares da identidade hegemônica, a masculina, e interagem compartilhando 

praticas e quebrando barreiras ao seu sexo socializado de mulher”. Estimuladas a 

participarem dos espaços de decisão do Assentamento, as mulheres rendeiras 

afirmaram sua força assumindo cargos na diretoria das associações e cooperativa79. 

Extrapolando as fronteiras do Assentamento elas iniciaram uma 

participação em sindicatos, partidos e em movimentos sociais, como o Fórum 

Cearense de Mulheres, o Movimento de Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste – 

MMTR/NE, a Casa da Mulher do Nordeste e a Rede de Mulheres Rurais da América 

Latina e do Caribe.  

A ação política das mulheres camponesas por meio dos movimentos de 

mulheres possibilitou conquistas e maior amadurecimento nos enfrentamentos 

contra as desigualdades. Segundo Butto e Leite (2010, p.3), 

 
No final dos anos 80 ganha mais força a atuação das mulheres rurais, na 
luta pela sua afirmação como agricultoras, como sujeitos políticos que 
questionam as relações de poder existentes no meio rural, nos diferentes 
movimentos incluindo aí as organizações autônomas de mulheres e as 
sindicais, e que reivindicam direitos econômicos e sociais. Fruto da 
realização de grandes mobilizações nacionais, como a Marcha das 
Margaridas, e um maior reconhecimento social de suas reivindicações. 

                                                           
78

 De acordo com o PPP da Escola do Campo, Nazaré Flor representou as mulheres do 
assentamento Maceió na 4ª Conferência Mundial de Mulheres na China. 
79

  A primeira presidenta da ASCIMA foi Maria Eronilda de Souza Braga da comunidade Coqueiro; e a 
primeira presidenta da COPAIM foi Nazaré Flor. 
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De acordo com as autoras, a partir da Constituinte as mulheres rurais 

passaram progressivamente a ter mais participação política e a reivindicar por 

direitos igualitários à terra na reforma agrária, pelo seu reconhecimento como 

agricultoras, por acesso a créditos e por políticas voltada para o fortalecimento das 

mulheres, pela segurança alimentar e nutricional da família, pela preservação 

ambiental por meio da conservação da biodiversidade e do manejo sustentável. As 

lutas estavam sempre imbricadas com as discussões sobre as relações de gênero e 

de poder existentes no meio rural (BUTTO; LEITE, 2010, p.4).  

Para Durval e Ferrante (2010, p.16), as mulheres rurais “saem do campo 

das invisibilidades e se põem como reivindicações a ser transformadas em direitos”, 

exigindo do Estado alterações efetivas das políticas públicas. A partir do 

aprendizado coletivo, 

 
a emergência das mulheres rurais nos movimentos sociais proporcionou 
seu aparecimento como sujeito político, constituindo espaços importantes 
de ressignificação de suas atividades produtivas, não apenas em relação ao 
seu trabalho dentro do lote agrícola, mas também fora dele. Diante desse 
quadro, as mulheres rurais vêm se mobilizando em esferas política e 
produtiva em busca de sua auto-afirmação. (DURVAL; FERRANTE, 2010, 
p.5). 

 
Em meados da década de 1990, em que o cultivo do algodão e a 

atividade de fiar haviam sido esquecidos, o aprendizado prático de que a conquista 

dos direitos depende da luta política, da iniciativa, da participação, da união e 

organização coletiva, fez com que as mulheres fortalecessem a atividade da renda 

de birro com a criação da Associação das Rendeiras do Imóvel Maceió – ARRIMA 

no ano de 1996.  

De acordo com Esmeraldo (2008, p.210), 

 
Para as mulheres, o sentido de novas possibilidades de ação produtiva, de 
relações com o mercado consumidor e com a política revela e desafia as 
orientações dominantes; quebra um silêncio sobre a capacidade de ações 
múltiplas e fora do contexto familiar; oferece pistas sobre novas evidências 
e novos significados de papéis; possibilita a produção de sujeitos ativos e 
em processo de emancipação. 

 
Essa iniciativa conduziu as mulheres rendeiras a reconhecerem o seu 

potencial de transformação, criando novas sociabilidades e a se perceberem como 

sujeitos da sua própria história. 
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Através das nossa renda a gente conseguiu uma associação né das 
artesãs. Só nisso ai né foi uma vitória da nossa renda. [...]  Pra mim isso aí 
é uma vitoria né, ter uma Associação das Artesãs. Porque vem encomenda 
da CEART, aí quando a gente faz as encomenda da CEART aí é vendida 
pelo preço melhor. [...] Eu fiz até parte da coordenação uns poucos de anos 
nesse tempo da associação. Aí, através das atividades da gente é que a 
gente né forma os grupos e é bom grupo de mulher, a gente fica pelo 
menos reunido conversando, refletindo as coisas que a gente passa né e se 
entertendo uma com as outras, planejando as coisa. Porque é bom, porque 
a gente só, às vezes, começa só pensar coisas... Mas, e a gente junto, 
reflite muita coisa! (Entrevista com D. Dedê, 52 anos, realizada dia 
04/03/2013). 

 

A Associação teve como primeira presidente D. Graça, considerada uma 

forte liderança feminina na comunidade Maceió. Desde a sua juventude ela esteve 

envolvida diretamente na luta pela terra, como relata D. Dedê: 

 
Era pra passar pro Assentamento. Nessa época quem começou mesmo 
aqui era o papai, a Graça Ana... eram os mais velho né. A Graça Ana era 
uma jovem e entrou no meio, por isso a Graça ali tem muita história pra 
contar. Porque ela é desde o início. Tinha vez que o papai chegava lá em 
casa, ele dizia que ele tinha era pena dela, da Graça, dela ser uma jovem e 
enfrentar sempre lá nos meio deles, ía de pés também pra Barra que era 
longe né. [...] E na época eles iam era de pés, tinha vez que eles ficavam lá 
levando pêia dos mosquito até... (Entrevista com D. Dedê, 52 anos, 
realizada dia 04/03/2013). 

 
Para as mulheres rendeiras a experiência de mobilização ao organizarem 

uma Associação constituiu-se numa valorização e apropriação de um saber, na 

ruptura social de uma situação anterior e na ampliação do poder por meio do 

empoderamento feminino. Segundo Brumer e Anjos (2008, p.220-221), 

 
Considerado como uma ampliação do poder, que tem caráter relacional, o 
empoderamento pode ser percebido nas dimensões econômica, pessoal, 
social e política. Na dimensão econômica, consideram-se as perspectivas 
de aumento da renda, da quatidade e qualidade nutricional dos alimentos e 
da qualidade de vida da família, assim como o controle das mulheres sobre 
os resultados econômicos de seu trabalho. A dimensão pessoal 
compreende o aumento da auto-estima e da autoconfiança. Na dimensão 
social e política, focaliza-se a capacidade das mulheres de mudar e 
questionar sua submissão em todas as instâncias em que ela se manifesta, 
assim como a ampliação de sua participação em instâncias de poder.  

 
Contudo, conforme Brumer e Anjos (2008), o uso do empoderamento por 

meio de agentes externos em prol de um “empoderamento feminino”, faz com que 

essa noção possa adquirir um cunho político, legitimando a atuação dos mesmos no 

“desenvolvimento” de comunidades, mas que logo estabelecerão outras hierarquias 

e relações de dominação.  
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Nos anos de 2000, com a “suposta” compra da faixa de praia pelo 

empresário Júlio Pirata, algumas mulheres que faziam parte da ARRIMA foram 

influenciadas pela promessa de futuros investimentos na Associação. Com o 

empreendimento turístico, as mulheres rendeiras teriam para onde escoar os 

produtos, vendidos a um preço melhor já que o público seria os turistas estrangeiros.  

Entretanto, nem todas as mulheres se deixaram envolver pela proposta, 

entendendo que o território é uma construção que envolve não só as relações 

econômicas, mas principalmente as relações sociais e afetivas e está relacionado 

com o espaço construído: o lugar da morada. A atividade da renda de birro via 

ARRIMA representava algo mais que seu caráter econômico e mercadológico, 

ressalta a fala de Conceição: 

 
Como na Associação existia, tipo assim... alguns pensamentos de algumas 
pessoas não se encaixavam com os de lá, então a gente tava lá, como 
associada no papel e tudo, mas a gente tem pensamentos diferentes de 
outras pessoas [...] elas não se interessavam pelo o que a gente se 
interessava. A renda de birro não era só isso, era pra se discutir outras 
coisas além da ARRIMA. (Entrevista com Conceição, 33 anos, realizada dia 
22/07/2013). 

 
 A divergência de opiniões entre as mulheres ocasionou uma divisão no 

grupo, e desse “racha” originou no ano de 2002 o Grupo de Mulheres Tecendo 

Sonhos, formado inicialmente apenas por mulheres rendeiras da comunidade 

Maceió, que com a luta no acampamento, agregou outras mulheres artesãs da 

comunidade do Jacaré.  

 
Esse grupo começou porque... a gente trabalhava, a gente era rendeira, 
sempre fomos rendeira, aí vendia nossa renda pro atravessador, aí a gente 
procurou uma forma como vender nossa renda pelo melhor preço. Aí 
criemos uma associação [...]. Começou com 93 mulher, então surgiu a 
história do Pirata, aí as mulher tinha gente dentro da associação que 
apoiava o Pirata, o projeto Pirata. E gente que não apoiava, então virou tipo 
um conflito dentro da associação, aí nós pensemos e achemos por bem 
criar o grupo de mulher que era as mulher que não apoiava o projeto dele, a 
irmã Maria Alice ajudou muito nessa criação do grupo de mulher, ela fez 
várias encomendas pro grupo de mulher pra levar pro Estados Unidos, aí 
até hoje esse grupo permanece. (Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada 
dia 23/07/2013). 

 
Em 2002 chega o Pirata dizendo que era dono disso tudo, aí a Associação 
deu toda a abertura pro Pirata, aí nós não quizemos essa, nós não 
aceitemos essa proposta do Pirata, dele ser dono da nossa praia. E ele que 
já era amigo da presidente da associação e tudo, elas aprovaram a 
proposta do pirata, um grupo da associação, e ele com as promessas dele. 
[...]  aí ficou rachado, as proposta dele enganou muita gente, que até hoje 
tão enganado, aí nós criemo esse outro grupo, grupo de resistência, que 
nós aderimos na praia e aí a nossa informação, a gente não podia chegar 
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na associação e informar porque ía pros ouvidos do Pirata e aí fiquemo 
assim dividido, eu sou sócia ainda da associação mais tem o grupo que nós 
se reúne, que nós conversa, que nós discute, promove algumas coisas, e 
eu da associação sou apenas sócia, e trabalho pra CEART, mas eu não 
tenho muito vínculo com a associação de participar, ter uma conversa 
aberta com a Associação, nem com todos, mais com algumas (Entrevista 
com D. Graça, 64 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
O Grupo criado como forma de resistência, agregava junto às atividades 

da renda de birro, as discussões sobre a luta pela praia, por educação, por 

igualdade de gênero, por mudanças no modelo econômico, pela preservação da 

natureza e pela permanência autônoma no território camponês. Os assuntos 

pertinentes à realidade do dia a dia das famílias assentadas não interessou a todas 

as mulheres e algumas foram deixando o grupo, enquanto outras foram se 

agregando ao longo da luta.  

 
Eu tô desde o inicio, o grupo ele, olha! Existia a resistência do grupo contra 
o pirata, resistência assim, era pouca mulheres, e aí nessa época, se 
reuniam pra discutir algumas coisas , alguns problemas da comunidade,  e 
agente vai leva a almofada [...]  E aí a gente se reunia pra discutir as coisas, 
do Assentamento, das algas, energia que a região queria, aí muitas 
mulheres não se identificou com aquilo ali, e saiu do grupo (Entrevista com 
Conceição, 33 anos, realizada dia 22/07/2013). 

 
Segundo Brumer e Anjos (2008), o processo de transformação social não 

acontece de maneira linear e por isso, existem dificuldades em algumas mulheres de 

avançarem nesse processo, enquanto outras apreendem de um modo mais 

dinâmico as mudanças e seus desdobramentos, possíveis por meio da organização 

em espaços de democracia e participação.  

Não se sabe ao certo o número de mulheres na formação do Grupo, mas 

era em torno de 10 a 15 mulheres da comunidade Maceió, como relata a fala de D. 

Dedê, porém, algumas permanecem desde o início. Atualmente, com base na luta 

do acampamento, o Grupo é formado por 30 mulheres. 

 
Debir, a gente nunca fica assim com um total certo, porque às vezes entra, 
fica ali um grupo de 10 né, aí vai entrando, aí dá pouco a gente tá com um 
grupo maior, depois diminui de novo aí é assim, a gente nunca tem assim 
um total x. Tem época que é tanta mulher que [...] daqui mesmo assim que 
sempre enfrenta é varias mulher né porque aqui às vezes a gente num fica 
se reunindo tanto em reunião, mas quando é pra se juntar, a gente se junta 
mesmo né. É, ali tem a... no caso da Ana, Graça Ana, Luzia, Maria Branca, 
Maria Julia, essas pessoas assim e mais outras mulheres [...] tem aí a 
Lindalva, Derinha, é muita mulher, um bocado delas, dessas pessoas que 
faz parte da praia tem um bocado que não bota dificuldade pra se reunir 
não. (Entrevista com D. Dedê, 52 anos, realizada dia 04/03/2013). 
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As mulheres do Grupo passaram a desenvolver ações para a manutenção 

de um “caixa” que possibilitasse sempre uma representação nas articulações dentro 

e fora do Assentamento. Segundo Brumer e Anjos (2008, p. 228), “esses grupos de 

mulheres”, “constituem o espaço de discussão de diferentes problemáticas, não só a 

questão de gênero, mas também a mobilização por diferentes recursos”.  

Deste modo, atualmente as mulheres do Grupo Tecendo Sonhos 

encontram-se envolvidas em várias atividades e discussões, “participa das 

atividades das Algas, participa do acampamento, o grupo de mulheres é da 

comunidade, também é da Associação, também é da igreja, e o grupo de mulheres é 

de tudo assim, faz parte sei lá em tudo, nas discussões é em geral” 80.  

 
Quando é pra ver umas coisas assim a gente se reúne pra conversar o que 
vai fazer ou atividade e sobre mesmo a luta da gente né, da gente tem que 
enfrentar, das atividades mesmo que a gente tem costume de fazer sobre a 
organização de mulher né o direito e dever da mulher. Porque tem mulher 
que pensa que seu dever é só em casa né cuidar da cozinha e a gente não 
é só pra cuidar de cozinha e casa não tem que enfrentar é tudo. [...] Eu digo 
mais na luta assim porque é o que mais a gente vive né no acampamento, 
nessas algas, em trabalho de renda, aí a gente se preocupa muito mais 
assim porque é no que mais a gente vive. Mas que atividades é várias. [...]  
é porque quando eu digo assim que a gente luta com várias atividades 
porque aqui sempre as mulher é reunida todo trabalho que vai fazer né, se é 
numa farinhada, as mulher tão reunida, se é num trabalho de renda as 
mulher tão reunida, é no acampamento, é no projeto das algas, é no que for 
fazer assim, as mulher tão reunida né, aí por isso que eu digo que é várias 
atividades. (Entrevista com D. Dedê, 52 anos, realizada dia 04/03/2013). 

 
Ao exame da fala de D. Dedê percebe-se que a mobilização pela terra 

contribuiu para que as mulheres repensassem à condição feminina e incorporasse a 

linguagem dos “direitos”. Por meio da problemática “das relações sociais de 

dominação a partir do questionamento da estrutura agrária”, as mulheres passaram 

a perceber também outras situações de dominação social, “em torno da questão de 

gênero”, no campo social da unidade doméstica (BRUMER; ANJOS, 2008, p. 230). 

De acordo com Esmeraldo (2008, p. 195), a vida camponesa é permeada 

de “estruturas materiais e simbólicas [que] se objetivam e se naturalizam, e 

perpetuam uma ordem e uma divisão sexual na unidade produtiva e na unidade 

doméstica ordenando papéis sociais sexuados”.  

Mesmo mantendo-se uma ordem binária no trabalho pela reprodução da 

vida, as mulheres em seus enfrentamentos, fortalecendo-se na resistência, na luta e 

no limite de suas possibilidades, construíram uma autonomia, passando a refletir 

                                                           
80

  Entrevista com Conceição, 33 anos, realizada dia 22/07/2013. 
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sobre as relações de gênero, como menciona D. Ana ao relatar um dos primeiros 

objetivos dos grupos de mulheres no início da luta pelo Assentamento:  

 
Pois é, eu acho que o primeiro do grupo foi pra gente se conhecer melhor 
como mulher, depois descobrir nossos direito né, aonde existia, que a gente 
não conhecia nada disso, e aí a gente foi vendo qual era o nosso valor né, 
que o machismo predominava no nosso meio aí a gente com a nossa 
organização foi melhorando mais, tudo isso foi um jeito da gente tá 
organizada pra ir descobrindo essas coisa. Da igualdade né, das pessoas, 
entre homem e mulher, marido e mulher e também dentro da comunidade, 
relações de gênero que a gente estudou bastante sempre o CETRA fez 
essas reunião aqui pro povo. [...] A Irmã tá aqui, a gente se organiza 
também o grupo de mulheres da bíblia, que a gente estuda a leitura da 
bíblia e depois discute os problemas da gente, da comunidade, da gente 
também como mulher. (Entrevista com D. Ana, 54 anos, realizada dia 
03/06/2013). 

 
Segundo Scott (LOURO, 1995, p.107) o conceito de gênero “é uma 

categoria útil de análise histórica” e “deve ser integrada às pesquisas”, pois remete a 

uma construção social e histórica dos sexos. O conceito estrutura a percepção e a 

organização concreta e simbólica de toda a vida social, e está imbricado com a 

concepção e construção do poder, tanto no plano simbólico quanto dentro de um 

sistema patriarcal e no plano institucional/jurídico.  

 
Gênero não é uma “coisa”, como uma pedra que a gente tropeça no 
caminho; gênero é uma abstração, um construto, é uma teorização em torno 
de certos fenômenos. Como se diria na perspectiva marxista: gênero é o 
“concreto pensado”. Muitas vezes, para se explicar o que é gênero, acaba-
se simplificando muito o conceito ou mesmo despolitizando-o. 
(SANDENBERG, 2004, p.20). 

 
Na construção de gênero, sublinha Scott, é necessário ficar atenta às 

relações sociais, que são as diferenças percebidas entre os sexos e a forma 

primária de dar significado as relações de poder. As hierarquias geradas a partir das 

relações de gênero, que se baseiam em relações de poder, são determinadas pela 

oposição binária “homem dominante x mulher dominada” (SCOTT, 1995).  

É imprescindível rejeitar o caráter fixo e permanente da oposição binária e 

nesse processo de desconstrução, Scott (1995) aproxima seu discurso ao conceito 

de desconstrução utilizado por Derrida. Propor desconstruir a relação de oposição 

binária, oposição esta que é construída e não mutável, é desconstruir quem é o 

dominante e olhar para o outro, que é diferente, que não precisa ser igual ao outro, 

mas complementares.  
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Colocar em questão a noção de oposição e de identidade que estão 

contidas nas relações de gênero é romper com a naturalidade dessa oposição, 

mostrando que há uma relação social em que os sujeitos são construídos e em que 

sofrem relações de poder. Partir do entendimento do poder como uma relação é 

lembrar que as relações de poder são práticas cotidianas e não eventos acabados.  

Nas disputas de poder entre os gêneros, novas possibilidades de ação 

são exploradas pelas mulheres rendeiras, produto da experiência acumulada ao 

longo da participação na luta e na forma como essa participação ocorreu 

(MEDEIROS, 2008). 

Intuir uma condição de subordinação e buscar desnaturalizar essa 

dominação é um “trabalho cotidiano de re-socialização (de homens e mulheres), que 

nem sempre tem continuidade”, mas que quando acontece demonstra sua força 

(MEDEIROS, 2008, p.11). 

 
Eu enxergo o grupo de mulheres como uma força, uma força pra combater 
as injustiça , porque muitas coisas no nosso grupo de mulher até hoje nós 
tava combinando [...] eu admiro as mulheres nessa parte porque a gente 
nem combina com os homem, os homem ficam por trás e a gente que toma 
aquela iniciativa e faz , e essa é admiração que eu tenho (Entrevista com D. 
Graça, 64 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
Empregando “estratégias de organização, de conexões com redes, para 

se fazer visível, para se empoderar, se autonomizar econômica e politicamente” 

(ESMERALDO, 2007, p. 77), as mulheres rendeiras forjam novas sociabilidades e 

novos comportamentos opostos à ordem estabelecida para seus corpos sexuados. 

Nesses “fragmentos de subversões e transgressões” descolam-se “de seu destino 

identitário de mulher” na construção de novas trajetórias (ESMERALDO, 2008, 

p.188). 
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4 FIOS QUE TECEM OS SONHOS  

 

 

“Olê muié rendeira, Olê muié rendá, tu me 

ensina a fazer renda, que eu te ensino a 

namorar”. 

(Zé do Norte) 

 

Tema de músicas e poesias, a renda de birro é constituída “de um 

entrançamento de um ou mais fios, de modo a formar diferentes tipos de padrões e 

tramas” (BRUSSI, 2009, p.25), que vão tomando forma no decorrer do entrelaçado 

dos fios, formando os mais variados modelos (FIGURA 6).  

 
 Figura 6 – Modelos e tramas em renda de birro       

    
  Fonte: própria autora (2012). Registro fotográfico na V Mostra Internacional da Renda de Bilro na 
              cidade de Peniche - Portugal. 
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Para o manuseio dos fios são necessárias pequenas peças geralmente 

feitas de madeira torneada, que têm o nome de birros, daí a origem do nome da 

renda. São diversos os formatos e modelos de birros, como mostra a Figura 7, e 

varia de acordo com a região e o país de origem. Com o movimento dos birros se 

originam “o desenho e o pano da renda” (ALMEIDA; MENDES & HELD, 2011, p.95).  

 
   Figura 7 – Modelos e formatos de birros 

 
   Fonte: própria autora (2012). Registro fotográfico dos birros expostos na V Mostra Internacional  
              da Renda de Bilro na cidade de Peniche – Portugal, e dos birros utilizados na comunidade 
              Maceió. 

 
 Os birros são confeccionados “de uma única peça, são talhados ou a 

mão com faquinha ou canivete ou torneados a máquina” ou formados “de duas 

partes distintas, uma canela de madeira e uma semente ou coquinho” (RENDERO, 

2012, p.22). Segundo Rendero (2012, p.22, grifos do autor), 

 
O Birro se subdivide em partes e suas partes são:  
* Cabeça – pequena protuberância na extremidade superior do Birro que 
impede o fio de escapar do mesmo  
* Carretel – parte da canela onde se enrolam os fios  
* Anel – saliência que delimita a parte inferior do carretel  
* Canela – parte compreendida entre a Cabeça, ou Anel e o Cabo  
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* Cabo – extremidade inferior do Birro geralmente mais volumosa que dá 
apoio aos dedos. 

 
No molde feito de papelão são feitos pequenos furos que definem o 

desenho da renda, inspirado na criatividade da artífice (FIGURA 8). Os fios ficam 

“presos em uma extremidade, aos bilros (fusos de madeira) e fixados, na outra, ao 

molde, que por sua vez está preso à almofada que serve de apoio, com alfinetes ou 

espinhos” (BRUSSI, 2009, p.25).  

 
  Figura 8 – Papelão que define o desenho da renda 

 
   Fonte: própria autora (2013).                                

 
A almofada confeccionada em pano possui diversos tamanhos e formas, 

mas no Ceará ela é comumente encontrada em formato cilíndrico com enchimento 

da palha de bananeira seca (FIGURA 9).  

De acordo com Rendero (2012, p.22-23, grifos do autor), 

 
Suas partes são:  
* Miolo – é o interior da almofada (enchimento)  
* Peso – pedra que se coloca no interior do miolo para dar estabilidade e 
peso à almofada  
* Lençol – tecido que cobre diretamente o miolo (as folhas secas)  
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* Coberta – tecido que cobre o lençol para não sujar a renda  
* Bolsinho – tipo de saco onde coloca-se utensílios rendeiros tais como: 
linhas, alfinetes, etc.  
* Auréola – é a bainha feita na extremidade do lençol por onde passa um 
cordão que se aperta e dá um nó e um laço para impedir que o enchimento 
saia.  
* Tampão – pedaço de papelão (funciona como tampa) que se coloca entre 
o miolo e a auréola para impedir que o miolo saia. 

 
 Figura 9 – Modelos e formatos de almofadas 

 
  Fonte: própria autora (2012). Registro fotográfico das almofadas na V Mostra Internacional da 
              Renda de Bilro na cidade de Peniche – Portugal, e da almofada usada pelas mulheres 
              rendeiras da comunidade Maceió. 

 
Como apoio, a almofada é sustentada em uma base de madeira que 

também possui formatos diferentes de acordo com o país. Uma boa almofada “é 

aquela que é dura o suficiente para servir de suporte, mas não tanto ao ponto de 

quebrar as pontas dos espinhos utilizados para afixar a renda” (BRUSSI, 2009, 

p.26). 

As técnicas utilizadas na preparação da renda seguem alguns 

movimentos e passos fundamentais, que em conjunto formam o ponto utilizado na 

criação do pano que delineia a renda.  
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   Figura 10 – Movimentos e passos fundamentais          

 
   Fonte:<http://rendadebirros.blogspot.be/2012/12>. 

 
Rendero (2012, p.26, grifos do autor) esclarece os tipos de movimentos, 

passos e pontos: 

 
Movimentos (Operações) – são dois os movimentos básicos na confecção 
da renda:  
* Cruzar – o fio da esquerda passa por cima do fio da direita, o movimento é 
da esquerda para a direita.  
* Enrolar (Torcer) – o fio da direita passa por cima do fio da esquerda o 
movimento é da direita para a esquerda.  
Passos fundamentais – são três os passos fundamentais:  
* Passo Aberto (meio trocado, meia pancada, meio ponto) – cruzar x enrolar 
(a repetição desse passo forma o pano aberto)  
* Passo Fechado (trocado inteiro) – cruzar x enrolar x cruzar (a repetição 
desse passo forma o pano fechado)  
* Passo Enrolado (trocado) – cruzar x enrolar x cruzar x enrolar (a repetição 
desse passo forma o pano enrolado e a repetição desse passo com dois 
pares de birros forma o ponto Trança)  
Coloco aqui dois passos especiais abaixo:  
* Passo Filó (Tule francês) – cruzar x enrolar x enrolar x enrolar – que forma 
o Ponto Filó e que por sua vez forma o Pano Filó  
* Passo Traça – cruzar x enrolar x enrolar (a repetição desse passo feito 
somente com dois pares de birros forma a Traça)  
Ponto – é o conjunto de passos iguais ou combinados que dão uma forma 
específica que caracteriza esse ponto (ex: Ponto Dadinho, Ponto Indígena), 
ou que formam um pano (ex: passo aberto forma ponto aberto que por sua 
vez forma o pano aberto)  
Podem ser:  
* Simples – formado somente por um tipo de passo que forma um pano com 
o mesmo nome (ex: ponto aberto forma o pano aberto, ponto enrolado 
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forma o pano enrolado) – Ponto Aberto; Ponto Fechado; Ponto Enrolado; 
Ponto Filó; Ponto Traça.  
* Composto – formado do conjunto de dois ou mais passos iguais ou 
diferentes que no final da etapa da confecção dá um desenho característico. 
(ex: Ponto Indígena; Ponto Aranha; Ponto Traça). (RENDERO, 2012, p. 26). 

 
   Figura 11 – Alguns pontos que desenham a renda. 

 
  Fonte:<http://rendadebirros.blogspot.be/2012/12> 

 
Dos teares manuais que tecia a rede de dormir da tradição indígena, feita 

com fios de algodão nativo, à almofada de onde despontava as rendas, foi que as 

mulheres do Assentamento Maceió fortaleceram uma cultura. Segundo Filgueiras 

(2005, p.25), 

 
O conjunto de práticas sociais e culturais materialmente presentes que se 
reproduzem através dos trabalhos dos artesãos, confere a tradição 
existente nos seus locais de produção. As particularidades inerentes à 
determinada área permitem a descoberta de categorias sociais plenas de 
significados e que muitas vezes permitem o acesso as suas peculiaridades 
e de suas criações. 

 
Os fios, os birros, o molde, os espinhos e a almofada passaram a 

constituir os instrumentos de trabalho dessas mulheres, que unidas pela arte de 

dedilhar os birros, se tornaram referência na luta e na resistência por um território.  
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Para Almeida, Mendes e Held (2011, p.96), “a renda de bilro é constituída 

por duas partes: o pano, que é o fundo da renda, e o desenho, que é a parte que 

decora o fundo e que dá forma à renda”. De maneira análoga passo a considerar as 

ações das mulheres rendeiras do Grupo Tecendo Sonhos: o pano de fundo são as 

atividades realizadas coletivamente, e o desenho, os significados propostos.  

O significado social das atividades das mulheres rendeiras é bem mais 

diversificado e participante do que se pode supor. Assim sendo, a partir desse 

capítulo inicio-me na busca para desvendar esses sentidos. Contudo, embora o 

enfoque não seja a origem da renda de birro, avalio importante inicialmente fazer 

uma breve contextualização histórica e etnográfica sobre o assunto, no sentido de 

situar o leitor no contexto de uma origem não totalmente esclarecida e sobre essa 

atividade culturalmente presente em vários estados do Brasil, principalmente no 

nordeste brasileiro, em especial no Ceará. 

 

4.1 A renda de birro e suas origens 

 

Quando se pesquisa sobre o artesanato81 da renda de birro, observa-se 

divergências no que se refere a sua origem e de como chegou ao Brasil. Sua origem 

é questionada e não há um consenso entre os pesquisadores, pois segundo Mme. 

Marguerite Du Berry apud Meneses (2009) torna-se difícil inferir, pela insuficiência 

de dados históricos que determine com rigor a aparição da renda de birro pelo 

século XV.  

Segundo Pezzolo (2004, p.225) “a renda já existia no Oriente e chegou ao 

Ocidente na segunda metade do século XVI por intermédio das Cruzadas”. Contudo, 

na sua configuração atual a disputa pela patente se configura entre Itália, Bélgica, 

França e Holanda, que reivindicam para si a criação do produto.  

A versão mais difundida é a de que a renda de birro surgiu nos fins da 

idade média na Bélgica, embora valha ressaltar a disputa entre Itália e Bélgica, 

destacada por Brussi (2009, p.18-19). 

                                                           
81

 Garcia Canclini (1998), expressa a dificuldade em definir o artesanato devido ao fato de que sua 
identidade e seus limites têm se tornado complexos nos últimos tempos porque os produtos 
considerados artesanais modificaram-se ao se relacionarem com o mercado capitalista, a indústria 
cultural, o turismo e com as novas formas de lazer, comunicação e arte. Desse modo, sugere-se 
conceituar o artesanato como “o desenvolvimento de uma atividade que passa de geração em 
geração, com técnicas rudimentares que refletem uma cultura, seus hábitos ou cotidiano, através de 
suas experiências de vida e que são fonte de renda, utilizando quase sempre matérias-primas 
disponíveis facilmente ao seu alcance.” (FILGUEIRAS, 2005, p. 21). 
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A origem da renda, tanto a “de agulha” como a “de bilros”, tem sido motivo 
de disputa entre artistas e autores de diferentes nacionalidades. [...] os 
indícios históricos acirram a rivalidade entre italianos e belgas. [...] Autores 
belgas afirmam que sua criação ocorreu em Flandres e apresentam como 
“prova” um quadro de Quentin Mesisys, de 1495, que retrata uma jovem 
fazendo rendas em uma almofada semelhante àquelas utilizadas na 
Bélgica. Outros autores, porém, se baseiam em análises de especialistas 
que atestam a autoria real do referido quadro como sendo de Quentin 
Metsys, filho do precedente, cuja obra teria sido criada em data posterior ao 
surgimento do bilro na Itália, país considerado, por esses autores, como o 
berço da renda de bilro; embora discordem acerca da cidade de origem: 
Milão e Gênova são as mais cotadas. Transcrevemos, a seguir, a citação 
que Ramos faz de Lefébure (1887:25), acerca dessa questão: A referência 
histórica mais antiga que se conhece, às rendas de bilros, está num 
documento de partilha, feita em Milão, de duas irmãs, em 1493, onde se fala 
no italiano da época, em uma binda lavorata a poncto de doii fuxi per uno 
lenzolo, “uma faixa trabalhada a ponto de doze bilros para bordar um 
lençol”. 

 
As rendas, diferentes do bordado, são tecidas sem a necessidade de 

suporte (fundo prévio de tecido), como se o ponto estivesse sendo tecido “no ar”. Foi 

com essa característica que Antonio Tagliente num livro italiano datado de 1528, fez 

uma relação dos pontos até então conhecidos e entre eles encontrava-se o punto in 

aere, ou „ponto no ar‟ (RAMOS, 1998 apud BRUSSI, 2009). 

Esse poderia suscitar de forma mais segura à origem italiana da renda de 

birro, juntamente com a afirmativa histórica de que as pesquisas para a criação de 

novos pontos continuaram especialmente na Itália.   

 

4.1.1 A renda de birro no Brasil e no Ceará: repensando a história 

 

O discurso oficial é que a renda de birro no Brasil foi trazida pelas 

mulheres portuguesas, o que remete a Portugal como origem da renda brasileira. A 

região sul do Brasil é considerada o primeiro centro da renda, com vistas à 

imigração açoriana (ALMEIDA; MENDES & HELD, 2011).  

De acordo com Cascudo (1969, p.777) apud Cordeiro (2011, p.53), 

 
As nossas rendas vieram de Portugal, que as recebera de Flandres, da 
França e da Itália, centros já notáveis desde meados e fins do século XV. 
Vemos, nas gravuras do Brasil holandês, o gosto pelas rendas nos trajes 
femininos e masculinos. É uma indústria particularmente litorânea, em 
Portugal, na Espanha e no Brasil. 

 
As semelhanças do modo de fazer a renda entre Ceará e a região Centro 

de Portugal encontram-se no estilo de renda, no formato do birro e da almofada, e 
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na técnica de segurar os birros (FIGURA 12). Na cidade de Peniche, sub-região 

Oeste de Portugal, as mulheres manejam os birros com a palma das mãos voltadas 

para cima, assim como no Ceará. 

 
   Figura 12 – Estilo cearense de manejo dos birros, formato dos birros e da almofada.                                           

  
  Fonte: própria autora (2013)                                

 
A Renda desenvolvida na cidade portuguesa Vila do Conde no distrito do 

Porto, Região Norte, já possui peculiaridades que se assemelha ao estilo espanhol, 

no qual as mulheres rendeiras seguram os birros com as mãos voltadas para baixo 

(FIGURA 13).  

Devido à abrangência geográfica do artesanato da renda de birro 

encontrado de norte a sul do país, “alguns autores consideram que, no Nordeste, 

sua introdução poderá ter sido feita pelos holandeses, já que Flandres era um 

importante centro de produção de rendas, tanto de agulhas como de bilros” 

(FLEURY, 2002, p.73 apud ALMEIDA; MENDES & HELD, 2011, p. 85-86).  
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 Figura 13 – Diferenças entre o estilo de manejo dos birros, da região Centro portuguesa (à esquerda)   
                  e do estilo espanhol (à direita).   

   
Fonte: própria autora (2012). Registro fotográfico na V Mostra Internacional da Renda de Bilro 
            na cidade de Peniche – Portugal. 

 
Embora não tenha uma data precisa, reconhece-se que a técnica foi 

assimilada facilmente pelas nativas, que já dominavam com destreza a arte do 

trançado na fabricação de cestos e outros objetos em palha, incorporando assim 

“hábitos e ensinamentos europeus que, somados as suas próprias práticas, 

resultaram na formação de uma cultura híbrida” (ALMEIDA; MENDES & HELD, 

2011, p.86).  

Para Bosi (1987, p.7) apud Almeida, Mendes e Held (2011, p.86), 

 
Não existe uma cultura brasileira homogênea, matriz dos nossos 
comportamentos e dos nossos discursos. Ao contrário: a admissão do seu 
caráter plural é um passo decisivo para compreendê-la como um “efeito de 
sentido”, resultado de um processo de múltiplas interações e oposições no 
tempo e no espaço. 

 
Segundo Cordeiro (2011, p.54), o Nordeste é a principal região do Brasil 

que mais se encontra a arte do “fazer renda”, 
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com focos de maior intensidade no Ceará, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte e Maranhão, seguindo a região leste, com focos em 
Sergipe, Bahia e estado do Rio, vindo depois a região sul, com foco em 
Santa Catarina, e por fim, região norte, com foco no Pará. Outros pontos do 
país também conhecem a renda de bilros, mas parece que sua 
concentração maior é na área costeira, nas margens dos rios da vertente 
oriental do país, nas regiões baixas das áreas culturalmente pobres, de 
pescadores. 

 
O século XVIII marcou a incidência desse artesanato no Ceará, 

principalmente em municípios como Acaraú, Aquiraz (Prainha e Iguape) e Trairí, 

mesmo período em que a Europa recebeu as primeiras rendas de produção 

cearense, em 1748 (O ARTESANATO..., 2002).  

Em suma, a renda de birro teria surgido na Itália no século XV, logo 

depois levada para a França e outros países da Europa, chegando a Portugal 

especialmente nas zonas do litoral, e por fim, com a colonização portuguesa, 

chegado ao Brasil. Contudo, suscito uma reflexão: delinear dessa maneira não seria 

tão somente reproduzir um discurso da história da arte de tecer a renda sob a lógica 

da história da colonização?  

Uma investigação parte do princípio da elaboração teórica do objeto 

científico, construído no intuito de romper com o senso comum, que conforme 

Bourdieu (1998, p.34) é “romper com representações partilhadas por todos, quer se 

trate dos simples lugares-comuns da existência vulgar, quer se trate das 

representações oficiais”.  

Deste modo, ao longo desse estudo outras opiniões foram surgindo 

acerca desse caminho colonizador e que acende hipóteses que a cultura desse 

artesanato é um elemento genuinamente de expressão cultural, popular, brasileira. 

Segundo Rendero (2012), as riquezas do Brasil foram tomadas e apropriadas na 

invasão europeia, na qual a técnica primária do tecer a renda, de origem indígena 

brasileira, teria sido copiada, adaptada e desenvolvida pelos grandes centros 

europeus. 

De acordo com o autor (2012, p.12-15, grifo do autor), 

 
As primeiras referências que podemos acreditar como sérias do 
aparecimento da renda na Europa foi por volta de 1560, ora nesta época o 
Brasil (as Américas) já tinha sido descoberto há muito tempo. A pergunta é: 
Por que então, já que foi a Europa que inventou a renda de birros, não 
existe nenhuma referência séria da renda antes dessa data, sendo que os 
europeus têm por hábito registrar em papel ou tela suas descobertas, 
profissões, etc. Por que não há nenhum quadro antigo pintado antes do 
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século XVI, retratando a profissão ou ocupação de rendeira, como ocorreu 
com outras profissões? [...] Existem autores que se apoiam em quadros 
onde se vê pessoas vestindo rendas para fundamentar a teoria de que a 
renda de birros é mais antiga que 1500, mas devemos ressaltar que é 
praticamente impossível identificar uma renda de birro de outras rendas 
quando são pintadas em quadros. [...] Por volta de 1500 e pouco, “Charles 
Quint” era príncipe das Espanhas e era também soberano dos países 
baixos, região que comportava a Flandres [...] tinha intensas ligações com 
as riquezas do Brasil e recebeu, dentre muitas coisas brasileiras, um 
abacaxi que naquela época era considerada pelos europeus como o rei das 
frutas pois é a única fruta que possui uma coroa. Isto evidencia claramente 
que tudo que era descoberto nas terras do novo mundo chegava 
indiretamente até a Bélgica.  

 
Sobre a hipótese de que a renda de birro nordestina seja de origem 

holandesa, Rendero (2012, p.17, grifo do autor) se opõe veemente por haver 

discrepâncias no modo de fazer a renda e nos instrumentos utilizados, e afirma que  

 
Não há a mínima lógica nessa afirmação primeiramente porque as belgas e 
holandesas, trabalham com a palma das mãos viradas para baixo e 
nenhuma rendeira brasileira trabalha dessa forma, as brasileiras trabalham 
com a palma das mãos viradas para cima. Outra evidência flagrante é a 
forma das almofadas e bases brasileiras que não tem nada a ver com a 
forma da almofada tradicional belga (que foi estudada de forma meticulosa 
para agilizar e rentabilizar o trabalho da rendeira). Também a forma dos 
birros que não tem nada com as formas dos brasileiros com algumas 
exceções. Resumindo, se a renda brasileira de birros veio da Europa, 
certamente não foi introduzida pelas flamengas (belgas) e holandesas. Em 
segundo lugar, a ocupação de uma região do Brasil pelos holandeses não 
durou tanto para justificar que essa técnica tenha se enraizado a ponto de 
se difundir por todo território nacional tão naturalmente. 

 

Falar de artesanato é falar de cultura82, que basicamente, refere-se a tudo 

que é produzido pelo ser humano, incorporando conhecimentos, costumes, tradição, 

modo de vida, linguagem e sentimentos (CORDEIRO, 2011). Segundo Bosi (1936, 

p.16) “cultura é o conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos e dos valores 

que se devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um 

estado de coexistência social”.  

O termo “popular” empregado junto ao conceito de cultura traduz uma 

oposição à cultura erudita e expressa uma cultura presente nas práticas populares. 

O artesanato se enquadra nessa realidade, pois resulta de uma prática coletiva 

popular (ALMEIDA; MENDES & HELD, 2011). 

A cultura não é inata ao ser humano, mas é adquirida ao longo de sua 

vida como um aprendizado (FILGUEIRAS, 2005). Portanto, se a cultura pode ser 

                                                           
82

 Embora conceituá-la seja um trabalho complexo por seu amplo sentido e mesmo tendo sido 
previamente abordada na introdução, torna-se necessário ao se enveredar pelo caminho dessa 
dissertação retornar ao conceito de cultura. 
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definida como um aprendizado ao longo dos anos, e, como sublinha Bosi (1936, 

p.35) “o passado ajuda a compor as aparências do presente, mas é o presente que 

escolhe na arca as roupas velhas ou novas”, o discurso orgânico que a renda de 

birro brasileira tem origem portuguesa, passa a ser questionado através da hipótese 

de uma “barbarização cultural”, juntamente com a barbarização ecológica e 

populacional que acompanhou as marchas colonizadoras. 

Essa questão parte da seguinte reflexão: A literatura afirma que 

oportunizamos “progresso” aos países europeus, mas no aspecto cultural não há 

referência. Pergunta-se: Ao longo da história da colonização a relação entre 

colonizados e colonizadores foi de exploração, de captação das riquezas naturais e 

de domínio sob um modo de vida indígena considerado hierarquicamente inferior, 

porque somente no campo cultural os colonizadores se arvoram da promoção do 

“progresso” para os colonizados? 

Para Rendero (2012, p.45, grifo do autor),  

 
No mundo da renda nada se cria tudo inspira, o mais simples origina o mais 
complexo e o elaborado é fruto de uma intervenção humana com objetivo 
de rentabilizar o trabalho, ou vice-versa quando o objetivo é o mesmo. [...] 
espinhos primários que foram os espinhos do cacto Mandacaru (o rei dos 
cactos) e o chique chique, ambos da flora brasileira e propriedade de 
nossos indígenas. Esses espinhos inspiraram diretamente a utilização de 
alfinetes industriais. [...] Alguns podem querer acreditar que as rendeiras 
brasileiras, não tendo como adquirir birros torneados desenvolveram esse 
subterfúgio. Isso provavelmente seria cogitado tendo como base na crença 
da suposta superioridade europeia e também de que seriam os europeus 
que teriam criado os birros, o que acho muito improvável, pois não há 
nenhuma referência da criação dos mesmos na literatura europeia. Se 
abolirmos essa falsa ideia preconceituosa e aceitarmos o que é evidente, 
constataremos que a técnica e objetos da renda de birros primária, foi 
criada pelos nossos indígenas. Perceberemos então claramente a 
“evolução” dos mesmos. 

 
 De acordo com Max apud Bosi (1936, p.20) “o processo colonizador não 

se esgota no seu efeito modernizante de eventual propulsor do capitalismo mundial; 

quando estimulado, aciona ou reinventa regimes arcaicos de trabalho”. Deste modo, 

a assimilação luso-tupi pode também ser parte de uma aculturação por parte dos 

colonizadores que em nenhum momento assumiriam aprender com um povo 

considerado selvagem, primitivo e atrasado.  

 
Podemos então acreditar que os invasores chegaram e viram uma rendeira 
assentada no chão. Em frente a mesma viram um tronco de bananeira onde 
a rendeira ou rendeiro indígena colocava espinhos para segurar os pontos 
primários feitos com fibras de vegetais, para confecção de objetos variados 
de uso diário. [...] Podemos verificar que a almofada espanhola seria a 
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mesma forma de que o tronco de bananeira e é apoiada ou contra um muro 
ou sobre o encosto de uma cadeira. Os invasores chegando aqui viram 
então índias ou índios que usavam um tronco de bananeira ou de palmeira, 
onde eles fincavam espinhos para segurar os pontos feitos com fibras de 
vegetais, para vários objetos do uso diário. Vale a pena ressaltar que o 
Brasil é o único país no mundo onde foram confeccionadas rendas de fibras 
de bananeira o que não é nenhuma coincidência. Da bananeira se tira o 
tronco que pode ser uma almofada e as fibras para a confecção da renda. 
(RENDERO, 2012, p.42 – grifo do autor). 

 
A região onde se localiza o Assentamento Maceió é historicamente 

território indígena e esta ancestralidade é averiguada em materiais arqueológicos 

encontrados na região e atualmente catalogados pelo Museu de Pré-História de 

Itapipoca – MUPHI. Os artefatos indígenas com pinturas em barro e peças 

trabalhadas em pedras demonstram a engenhosidade, a criatividade e a 

potencialidade da população nativa (FIGURA 14). 

 
 Figura 14 – Artefatos encontrados nas localidades de Almeixas(Amontada);Apiques (Maceió);  
                    Caco Pintado e Bode (Baleia).  

 
   Fonte: própria autora (2013). 

 
Segundo a hipótese de Rendero (2012), a técnica primária da renda de 

birro foi levada e aculturada pelos europeus e se difundiu para o resto do mundo, 

mas a falta de documentação histórica beneficia a tese de uma tradição transmitida 
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pelos portugueses. Até então, os escritos históricos não comungam sobre a origem 

da renda de birro, mas todos ratificam que a procedência seja europeia. Além disso, 

 
Um outro grande problema que existiu no tocante a escrita da história da 
renda e sua técnica no Brasil é que foram escritas e pesquisadas por 
pessoas que não eram rendeiras e que não conheciam profundamente da 
técnica da mesma, impossibilitando assim que outras teorias sobre a origem 
da renda ligadas à técnica, muito mais lógicas, fossem levantadas. 
(RENDERO, 2012, p.18 – grifo do autor). 

 
A intenção nesse trabalho não é contrapor todos os escritos, 

questionando sua veracidade, mas suscitar uma reflexão de como os costumes 

pode representar reivindicação de novos direitos, mas com reforma da cultura 

seguindo “normas vindas de cima” (THOMPSON, 1998).  

Segundo Thompson (1998, p. 13), “o povo estava sujeito a pressões para 

reformar sua cultura segundo normas vindas de cima, a alfabetização suplantava a 

transmissão oral, e o esclarecimento escorria dos estratos aos inferiores – pelo 

menos era o que se supunha”. Assim, é na fronteira da escrita que, para Bosi (1936, 

p.46), “tem vivido, desde o século XVI, uma cultura que se gestou em meio a um 

povo pobre e dominado”.  

A escrita por vezes tem sido utilizada como veículo para fortalecer os 

interesses da classe dominante. Isso nos remete a uma luta material e cultural que 

também é política e onde o poder ideológico é o assunto central. Para Bourdieu 

(1998), a função integradora da cultura dominante é gestada por um “poder 

simbólico” e capaz de estabelecer o sentido imediato de mundo. 

Bourdieu (1998, p.7-9) esclarece que, 

 
O poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser 
exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão 
sujeitos ou mesmo que o exercem [...] um poder de construção da realidade 
que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do 
mundo e, em particular, do mundo social, supõe aquilo a que Durkheim 
chama de conformismo lógico, quer dizer, „uma concepção homogênea do 
tempo, do espaço, do número, da causa, que torna possível a concordância 
entre as inteligências‟. 

 
A cultura torna-se a mediação entre o poder e o objeto de sua ação, onde 

as imagens públicas do comportamento (cultural) são vistas como os mais eficazes 

elementos do controle social. O mundo sempre realizou trocas culturais, pois as 

culturas são porosas, flexíveis e realizam esse aprendizado de incorporação. 
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Entretanto, a marca de um determinado grupo social é o filtro que esse grupo utiliza 

para decidir politicamente o que vai ou não atravessar o filtro.  

Deixar cruzar pelo filtro a engenhosidade e a inteligência dos povos 

indígenas seria admitir à todos os preconceitos acerca deles83, reconhecendo-os 

como autores históricos. No entanto, o caminho proposto a partir do século XIX foi 

baseado no paradigma evolucionista no qual reserva um único fim para as 

populações indígenas: o seu desaparecimento, quer seja por um processo de 

“aculturação”, quer seja pela extinção física (MARTINS, 2009b, p.156). 

Fanon (1983) ao tratar da singularidade do preconceito de cor permite o 

entendimento dessa negação do outro e de como o estereótipo influencia a 

construção da auto-imagem84. Segundo Fanon (1983, p.12), “se há complexo de 

inferioridade, este surge após um processo duplo: econômico, inicialmente; em 

seguida, pela interiorização, ou melhor, epidermização dessa inferioridade”. Na 

dimensão psíquica dessa inferioridade, o negro é excluído, pois para ele não há 

lugar que lhe é negado.  

Por meio de uma discriminação direta e passiva insere-se um 

comportamento neurótico na relação do “aceitar o outro”. Nessa dupla neurose 

obsessiva, o racismo é tido como a loucura que toca todo o ser, já que para muitos, 

a descoberta da negritude nunca é alcançada, não se descobrem e simplesmente 

incorporam a ideia de “inferioridade” (FANON, 1983).  

O que Fanon aborda sobre o preconceito de cor, nos remete a pensar o 

preconceito de etnia e faz compreender como o processo de negação do outro 

provoca no ser humano um retrocesso cultural e identitário. A partir do discurso 

dominante ocorre uma delimitação das formas culturais que mantém a discriminação 

(racial e étnica), negando as representações simbólicas da vida cotidiana e da 

própria intencionalidade da “alteridade” (BHABHA, 2007).  

Deste modo, no contexto da colonização, de uma relação vertical de 

poder, de anulação e complexo de inferioridade, o que significa querer se igualar, 

                                                           
83

 Os índios eram considerados seres ignorantes, sem alma, comparados a animais indomáveis, em 
condição de barbárie e atraso, ou seja, “os índios não eram vistos enquanto atores históricos. Não 
possuíam história, eram totalmente alheios à possibilidade de civilização e estavam fadados a serem 
englobados pela sociedade portuguesa” (RODRIGUES, 2011, p. 4). Segundo Castro (2012, p.4) 
somente no século XIX “reforçado pelo romantismo, que colocava o índio na condição de heró i 
nacional”, que sua representação passa por mudanças, mas adquirindo feições europeias. 
84

 Com ênfase na introjeção (complexo de inferioridade incorporado com o negro), Fanon (1983) parte 
da subjetividade numa questão mais individualizada e relata como o próprio autor lida com o 
preconceito, que o imobiliza e que lhe nega uma existência plena. 
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ser aceito, se “branquear”? O que significaria, portanto, aceitar que a renda de birro 

é de origem europeia e não indígena? 

Segundo Fanon (1983), o preconceito de cor entre o preto e o branco é 

construído a partir de uma relação, de uma relação colonial. É a alienação colonial 

que, ao causar um impacto psicológico no colonizado que desmonta todo o seu ser, 

o obriga a vestir uma máscara branca. Do mesmo modo, a busca por uma origem 

europeia para a renda de birro, reforçando a história eurocêntrica, pode ser 

percebida como uma relação colonial alienante.  

Assim, na relação com o branco, o negro tenta de todo modo fugir de sua 

própria identidade e a todo custo aniquilar a sua própria presença: “Então, 

desorientado, incapaz de ser livre com o outro, o Branco, que, impiedosamente, me 

aprisionava, eu me distanciei de meu ser, para bem longe, tornando-me um objeto” 

(FANON, 1983, p. 93).  

Entretanto, Fanon (1983, p. 11) adverte que não só o “negro é escravo da 

sua negrura”, mas também o “branco é escravo da sua brancura”, tornando a 

alienação mútua, pois o colonizador ao criar uma imagem mítica do colonizado, 

também é alienado em sua imagem, em seu retrato, constituindo o que Fanon 

chama de negrofobia.  

É na intenção de libertar não só o negro, mas também o branco que o 

autor questiona a construção das identidades (negra e branca), ressaltando que a 

colonização e seus efeitos conformaram sociedades psicologicamente doentes, 

onde de um lado está o opressor que necessita do oprimido para validar sua 

superioridade e do outro, o oprimido que carece do opressor para legitimar seu lugar 

de vítima em busca de reparação. 

O sujeito dominado e o dominador estão estrategicamente colocados no 

interior do discurso colonial, daí a importância em reportar ao discurso colonial e 

denunciar o colonialismo que também desumaniza os colonizadores ao submeter os 

colonizados (CÉSAIRE, 2006).  

Contudo, embora iniciado uma reflexão acerca da dialética da colonização 

para suscitar reflexões sobre a origem da renda de birro, a intenção foi interpretar a 

história, refletir sobre a história e, mais que mostrar pontos de vistas diferentes, 

pensar que nessa simbiose, nesse cruzamento das culturas, a origem não é 

determinante, “são todas, porém, criações que podem, com igual direito, ser 
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chamadas populares, independentemente da sua raiz étnica ou das suas filiações 

remotas” (BOSI, 1936, p.47).  

É a partir da análise do discurso colonial que me remeto aos estudos pós-

coloniais, onde segundo Hall (2003, p.102-103) o termo “pós-colonial” não é 

entendido como um período baseado em estágios nos quais as relações antigas se 

extinguem e outras completamente novas as substituem, embora provoque uma 

interrupção crítica às grandes narrativas. 

Hall (2003, p.101) elucida o conceito com uma proposição de Peter 

Hulme: 

 
Se pós-colonial é uma palavra útil, esta se refere a um processo de 
desvinculação da síndrome colonial como um todo, que assume diversas 
formas e que provavelmente é inevitável para todos aqueles cujo mundo foi 
marcado por um conjunto de fenômenos, o “pós-colonial” é (ou deveria ser) 
não um termo avaliativo, mas descritivo [...].  

  

Deste modo, o “pós-colonial” não se limita a narrar sobre uma 

determinada sociedade ou época, mas reler a colonização “como parte de um 

processo global essencialmente transnacional e transcultural”, produzindo uma 

“reescrita descentrada, diaspórica e mesmo global das grandes narrativas imperiais 

do passado, centradas na nação” (HALL, 2003, p.109). 

O autor atribui o valor teórico do conceito na "recusa de uma perspectiva 

do 'aqui' e 'lá', de um 'então' e 'agora', de um 'em casa' e 'no estrangeiro'. 'Global' 

neste sentido não significa universal, nem tampouco é algo específico a alguma 

nação ou sociedade" (HALL, 2003, p.102).  

Utilizando-se do conceito de "diáspora” 85 de Gilroy (2001), o autor explica 

as relações de complementaridade e de deslocamento das noções de centro e 

periferia, local e global (HALL, 2003, p.103) possibilitando a superação do binarismo 

colonizador/colonizado, abrindo as fronteiras de uma relação que sempre foi além 

dessa marcação que, culturalmente, denominou-se "transculturalismo".  

Nas diferentes manifestações culturais ocorrem migrações 

multidirecionais e relativizadoras do paradigma binário (subalterno/hegemônico, 

tradicional/moderno) que tanto balizou a concepção de cultura e poder na 

modernidade (GARCIA CANCLINI, 1998). 

                                                           
85

 Ser diaspórico é estar na dimensão das identidades sempre incompletas, dispersas geográfica e 
culturalmente, dispostas em um meio-termo entre valores dominantes ressignificados e uma origem 
(racial, étnica, religiosa, etc.) não mais essencializada, deixando abertos os caminhos para novas 
formas de apreensão e negociação com o texto do mundo (GILROY, 2001). 
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Geertz (2001) apresenta como teoria um choque de civilização, diante do 

alargamento generalizado do mundo com o padrão pluralista das relações, marcado 

pela indeterminação e pelo sentimento de dispersão. Ao se questionar que mundo é 

esse? O autor responde: o mundo em pedaços, e são os estilhaços que precisam 

ser avaliados. Usando o conceito de desmontagem, o autor coloca em questão as 

teorias pós-modernas, negando as narrativas gerais/mestras. 

Segundo Bhabha (2007, p. 76) “a questão da identificação nunca é a 

afirmação de uma identidade pré-dada, é sempre a produção de uma imagem de 

identidade e a transformação do sujeito ao assumir aquela imagem”. Portanto, num 

mundo estilhaçado como pensar o mundo da identidade? Pensando que há 

inexistência de uma identidade, pois há expansão do catálogo de identidades 

disponíveis. 

Deste modo, como afirma Geertz (2001), ao refletir sobre cultura é 

preciso, portanto relativizar, afirmando um caráter local das reflexões (reflexões 

situadas), não deslocando política e cultura na avaliação do mundo contemporâneo 

e tendo “algo de útil a dizer sobre o mundo desmontado ou em processo de 

desmonte, cheio de identidades irrequietas e ligações incertas” (GEERTZ, 2001, p. 

198).  

Fazer uma leitura da cultura, analisando o discurso social, possibilita 

compreender que os fatos e os acontecimentos têm existência no momento e no 

lugar de sua ocorrência e que não há identidade única. Isso se comprova à medida 

que ao se ter aquisição de outra cultura, a identidade passa por um deslocamento, o 

lugar da cultura seria um “entre lugar” entre o eu e o outro no momento do 

deslocamento cultural (BHABHA, 2007) . 

Quando Geertz (2001) propõe em sua tese a heterogeneidade ele põe à 

vista a violência da história, onde se compreende o mundo restritamente a partir da 

concepção de uma cultura, num sentido universal de nação ou sociedade. As 

narrativas imperiais obscurecem o movimento histórico, instável e dilacerado pela 

violência.  

Refletir essa diversidade profunda da cultura como construção social, 

pode contribuir para a democratização das relações de poder, pois “o princípio 

orientador é o mesmo: as sociedades, como as vidas, contêm suas próprias 

interpretações. É preciso apenas descobrir o acesso a elas” (GEERTZ, 2008, p. 

213). 
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Segundo Santos (1995, p.46), “todo conhecimento é local e total”. 

Portanto, após os comentários acima finalizo a questão com o pressuposto que a 

renda de birro constitui-se uma atividade própria das mulheres rendeiras do Grupo 

Tecendo Sonhos, vivenciada por meio de uma cultura e com interpretações próprias. 

Torna-se deste modo uma cultura particular desses sujeitos, construída 

num movimento histórico das relações sociais. Os traços, suas similaridades e 

diferenças com as rendas desenvolvidas em outros países, só reforçam que “onde 

há povo haverá sempre uma cultura tradicional, tanto material quanto simbólica” 

(BOSI, 1936, p.51), vivenciada por relações.  

 

4.2 Quem te ensinou a fazer renda? A renda de birro e seus significados para 

as mulheres rendeiras do Grupo Tecendo Sonhos 

 

A renda de birro, como já mencionado anteriormente, é datada do século 

XV.  Segundo Brussi (2009, p.14), foram nos relatos de viajantes que surgiram as 

primeiras informações sobre as rendas confeccionadas no Brasil e os folcloristas 

foram os primeiros a pesquisarem a renda de birro brasileira como uma “identidade 

nacional”. Para as mulheres do Assentamento Maceió, a renda de birro é uma 

cultura da região tão antiga que elas próprias desconhecem quando iniciou a 

atividade, como narra Luzia: 

 
Sempre fizemos renda, eu aprendi com minha mãe, minha mãe fazendo 
renda eu brincando na almofada dela com dois birro e aprendi a fazer a 
renda, e a minha mãe aprendeu com a mãe dela, cultura que a gente tem 
aqui no Assentamento de muitos anos. [...] ela fazia renda era pra botar na 
roupa dela, na saia, na anágua como as mulheres chamavam antigamente 
e também pras coxas de cama, pros lençol porque nem cama a gente tinha. 
Pros panos pra amarrar na cabeça, as toalhinhas pra amarrar na cabeça. 

(Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada em 22/07/2013). 

 
Segundo relatos, a transformação do algodão pelo manejo do fuso era 

intercalada com a transformação do fio de algodão em redes de dormir (FIGURA 15) 

e nas peças de renda de birro que enfeitava as camisas, saias, véus, combinações e 

anáguas usadas pelas mulheres na época (FIGURA 16). As rendas eram criadas em 

dois tipos: o bico, usado nas extremidades como adorno de tecidos; o entremeio, 

usado para unir duas partes separadas do tecido86.   

                                                           
86

 Não era comum às mulheres a criação de aplicações, desenhos completos feitos para aplicar no 
tecido como decoração. 
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Figura 15 – D. Maria Ana, nascida em 1928, mostra a rede que ela confeccionou no tear com  
                 fios fiados do algodão nativo. 

 
   Fonte: própria autora (2013). 

 

Figura 16 – D. Maria Chagas, nascida em 1916, mostra o véu com detalhes em renda de birro que  
                   sua mãe confeccionou com fios do algodão nativo.     

   
Fonte: própria autora (2013).                                
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No inverno era realizado o plantio do algodão e no verão o algodão era 

colhido, levado ao engenho, descaroçado, batido manualmente formando maços de 

algodão prontos para fiar. Por isso, no verão as mulheres fiavam e no inverno as 

mulheres teciam a renda.  

A cor branca predominava nas rendas e as peças tecidas eram 

destinadas exclusivamente para o uso pessoal, salvo quando as esposas dos 

antigos patrões encomendavam ou para alguma amiga que não soubesse fazer, a 

renda era vendida. 

A fala de D. Maria da Paz relata claramente sobre a forma de transmissão 

do saber:  

 
Esses trabalhos de renda é uma coisa uma tradição, fica passando de um 
por um [...] Eu já tenho 61 anos, quando eu já me entendi, já foi vendo 
minha mãe fazer esse trabalho de renda, as minhas irmãs bem mais velhas 
de que eu, só que era assim elas não faziam pra vender como hoje nós faz, 
era só pra usar, por causa das toalha, comprar o tecido, pegava  as toalha e 
botava as renda, era as camisas, umas combinação, na anágua aí botava, 
[...] era pra vestir de baixo do vestido essa roupa aí vendia assim pras 
amigas sabe, pra uma que não sabia fazer, ou que queria, mas pra vender 
assim mesmo como hoje não, mas todo mundo tinha esse trabalho, ficou 
passando de geração pra geração, ainda hoje continua, essa minha menina 
[filha dela grávida de uma menina] já fala que: “Tem que encomendar a 
almofada pra minha neném! Pra ela já ter a almofadinha dela”. (Entrevista 
com D. Maria da Paz, 61 anos, realizada em 23/07/2013). 

 
Acostumadas com o tilintar dos birros as mulheres rendeiras são 

detentoras de um conhecimento que mantém viva uma forma de produção de cultura 

que permite a construção de saberes. A atividade transmitida por gerações 

permanece sendo uma técnica exclusiva das mulheres, num “saber nascido do 

cotidiano” e fruto da experiência. Esse saber-fazer “representa um nascimento 

coletivo, a afirmação do saber gerado no seio da coletividade e para organização de 

suas identificações e continuidade desse território simbólico” (ACCIOLY, 2011, 

p.684).  

Os birros dançam nas mãos de dona D. Dedê enquanto ela conta com 

quem aprendeu a fazer renda. Ela relembra que a sua avó por parte de mãe fiava 

um fio fino e bem torcido e a partir dele fazia a renda para uso doméstico. Foi com a 

sua avó que D. Dedê desenvolveu a habilidade desse saber-fazer, como ela relata:  

 
eu já aprendi com a minha vó [...] Eu tinha uns 8 anos, eu ia pra casa dela 
aí ela fazia as rendinhas, que os mais velho faziam renda pra botar nas 
camisas. Que sempre as pessoas mais velhas usavam camisa né, aí 
gostava de botar [...] Aí quando eu ia pra minha vó começava a mexer na 
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renda dela. Aí ela começou me ensinar e foi depressa eu aprendi. Aí faz 
muito tempo que tem esse trabalho aqui. (Entrevista com D. Dedê, anos, 
realizada dia /2013). 

 
Sem nenhum modelo de ensino formal, o aprendizado geracional e de 

gênero com mães, tias, primas e irmãs mais velhas inicia-se comumente na infância, 

salvo raríssimas exceções na fase adulta. Por meio da observação, as situações de 

aprendizado comumente misturadas com os momentos de trabalho e lazer, 

começava com a criança “bulindo” na almofada alheia até serem contempladas com 

a sua própria almofada, como narram Conceição e D. Graça: 

 
Eu aprendi com a minha irmã mais velha, porque minha mãe fazia mais 
costurar. Aí ela fazendo e eu olhando, aí eu aprendi mais com ela assim, 
com a minha irmã mais velha, até hoje a gente faz a grossa, a fina, cada 
vez mais! [...] Com 10 anos, era criança. Aqui é assim a primeira coisa que a 
menina aprende é logo a fazer renda desde criancinha. A pequenininha já 
faz a almofadinha desse tamanho, assim quando já tem noção já começa a 
aprender [...]. (Entrevista com Conceição, realizada dia 22/07/2013). 

 
Eu aprendi com a minha mãe [...] Eu tinha uns 10 pra 11 anos. [...] Eu 
aprendi olhando, mais olhando porque a mãe já não tinha quase paciência 
pra ensinar. E aí a gente tinha muita vontade de fazer e aí ela ficava ali e a 
gente ficava observando bem. Quando ela saia a gente ia enlinhar a 
almofada, os birro. Aí a gente foi aprendendo assim, começando 
enlinhando, quando chegava levava um puxarrão de orelha, mas, até que 
aprendi. (Entrevista com D. Graça, 64 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
A produção artesanal da renda de birro tinha caráter de base familiar, com 

a transmissão do saber de tradição oral geralmente repassada de mãe para filha. 

Quando uma mãe não dominava a técnica buscava alguém que pudesse ensinar às 

filhas, como foi o caso da mãe de D. Maria Júlia.  

 
Sempre assim, a nossa mãe, foi tradição e aí a minha mãe não era festeira 
de renda, mas quando a gente tinha a base assim de 10 anos, 11 anos , aí 
minha mãe falou com uma pessoa e aí mandou eu e uma pessoa mais 
velha, e minha outra irmã e falou com a pessoa, e a pessoa ensinou nós. Aí 
quando nós aprendemos aí as nossas irmãs aprenderam tudo sem ninguém 
ensinar, já hoje a minha menina aqui nunca eu precisei ensinar, aprendeu 
eu fazendo, já hoje a outra minha filha é desse jeito, já essa minha neta já 
sabe fazer renda, já sabe trocar [fazer o entrançado], aí aqui é uma tradição 
as mãe às filha. (Entrevista com D. Maria Júlia, 59 anos, realizada dia 
23/07/2013). 

 

Pelos depoimentos acima, observa-se que o aprendizado desse saber- 

fazer se dava de maneira informal, como uma brincadeira. Segundo Brussi (2009, 

p.33) ao “manusear os instrumentos”, “lentamente, incorporam a habilidade 

necessária à confecção da renda. Lentamente, aquilo que se iniciou por curiosidade 

e brincadeira tornam-se uma atividade imprescindível enquanto fonte de renda”. 
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A procura pela renda por parte de atravessadores87 fez dessa atividade 

uma possibilidade de sustento para as famílias e as mulheres que não haviam 

aprendido na infância foram impulsionadas a buscar esse saber com as outras 

mulheres, como aconteceu com D. Ana.  

 
Eu comecei fazer eu tinha 20 anos, já depois da mocidade, depois d‟eu 
casada foi que eu comecei fazer renda. [...] aí eu comecei fazer, fazia, e aí a 
gente já fazia pra vender né, pra ajudar na renda da família. [...] Eu aprendi 
com a tia Graça, com 20 anos. [...] A mamãe não fazia renda, a mamãe 
costurava e fiava, era outra profissão lá, que era pra fazer a rede, a roupa 
do papai [...] Aí era assim, a gente sempre fazendo pra ajudar na...  o 
marido pescando e a gente quando não tirando a alga, colhendo a alga tava 
fazendo renda. (Entrevista com D. Ana, 54 anos, realizada no dia 
24/07/2013). 

 
A fala de D. Ana demonstra que a renda de birro tornou-se uma fonte 

complementar à renda familiar. Segundo Woortmann (1991) os anos de 1960 

marcaram a mercantilização das relações sociais e a atividade artesanal passou por 

transformações. Com a necessidade de obter dinheiro, as mulheres deixaram de ter 

tempo para produzir a renda de birro para uso próprio e passaram a destinar o 

trabalho exclusivamente para a venda.  

 
O artesanato continuou a ser realizado mas, conforme o depoimento das 
mulheres mais velhas, suas modalidades e seu significado se 
transformaram bastante a partir deste período. Algumas formas de 
artesanato desapareceram em várias localidades, como a cestaria. Outras 
se mantiveram através de formas mais simples, de elaboração mais rápida 
e utilizando matéria prima de qualidade inferior, dado o alto custo dos 
insumos com relação ao valor de mercado do produto final, que tem 
dificuldade de concorrer com seu equivalente industrial. Outras, ainda, são 
de fato muito valorizadas por donas de casa urbanas e por elas exibidas 
com orgulho por ocasião de festas, como as toalhas de banquete, mas nem 
por isso alcançam preços mais elevados. (WOORTMANN, 1991, p.14). 

 
O valor econômico dessa atividade passa a ser vivenciado pelas 

mulheres rendeiras no fim da década de 1970 e início da década de 1980. Ao longo 

dos anos, a renda de birro passou a ser confeccionada com linhas industriais e as 

peças que chegavam até 10 metros eram unidas e comercializadas como caminhos 

de mesa, colchas de cama, dentre outros utensílios de cama e mesa (porta-bandeja 

e toalhas de mesa).  

 
 

                                                           
87

 De acordo com Oliveira e Veiga Neto (2008, p. 297), “a figura do atravessador já existia desde a 
década de 1950; os atravessadores forneciam a matéria-prima e mantinham os artesões presos a 
ele, ficando estes à margem do comércio ou do consumidor”. 
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 Figura 17 – Modelos de renda em linha fina. 

 
  Fonte: própria autora (2013). 

 
A renda de birro tornou-se um ofício tradicional88 das mulheres na região 

e ao longo de gerações foi sendo repassada, reelaborada e reconfigurada. Mesmo 

diante de uma reelaboração a tradição não se invalidou, pois segundo Cordeiro 

(2011, p.47), 

 
É importante ressaltar que tradição não é sinônimo de evolução. Não há 
necessariamente uma progressão linear desde o passado até os dias de 
hoje. O antigo não é necessariamente nem melhor nem pior do que o 
moderno. Saber dar o devido valor ao que é o tradicional significa permitir 
que se conheça um pouco mais de quem somos e aprender a valorizar a 
nossa cultura. 

 
No fim da década de 1970, a renda de birro sofreu transformações 

deixando de ser apenas um adereço da roupa para se tornar a própria roupa. D. 

Graça relata que por influência de outras rendeiras da região passaram a 

comercializar blusas, boleros, saias e vestidos confeccionados de renda de birro, 

                                                           
88

 De acordo com Bezerra (2007, p.18) apud Cordeiro (2011, p.46), “a tradição é construída a partir 
do processo contínuo de transformações que nos são repassadas ao longo de gerações, enquanto, 
ao mesmo tempo, o reelaboramos”. 
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iniciando um novo ciclo de produção, com novos modelos e outro tipo de linha 

considerada mais prática:  

 
Primeiramente veio uma mulher do Mundaú comprando as peças, 10 
metros, uma peça de renda já feita, o bico e a renda. Aí depois, isso na 
década de 80, por aí, 70 e pouco, a data num tô lembrado não. E depois as 
meninas por aqui mesmo, na Canaã, no Mundaú, começaram a fazer outro 
modelo, desenhar outros modelos e a gente antes fazia só com a linha fina, 
que é aquela linha mais trabalhosa, mais devagar e aí elas começaram usar 
essa ideia, tiveram essa ideia de fazer desenho de outras coisas, com a 
linha grossa que é mais rápida. É devagar, mas pra linha fina é mais. Aí a 
gente também foi entrando nessa. (Entrevista com D. Graça, 64 anos, 
realizada no dia 23/07/2013). 

 
Com o desenvolvimento dessas peças a linha grossa tornou-se a 

preferida pelas rendeiras, pela sua facilidade, rapidez e por não exigir tanto da visão 

(FIGURA 18). Segundo as mulheres rendeiras o tempo gasto em uma peça 

confeccionada com linha fina é bem maior que o tempo gasto com a linha grossa e 

requer mais atenção e destreza.  

Para D. Maria da Paz e D. Maria Júlia, que preferem a linha grossa, só 

não produzem mais rendas em linha grossa pela falta de local para escoamento da 

produção.  

 
eu não gosto muito de trabalhar com a linha fina não, ela é boa mas eu não 
gosto [...]  Porque ela é mais miúda, é mais difícil da gente fazer sabe,  a 
gente faz mais devagarzinho sabe,  e aí eu sou muito, eu gosto de fazer 
renda, mas eu sou muito mão atada, eu faço devagar, aí tem o prazo de 
entrega, aí eu gosto de fazer minha renda com a linha grossa porque eu 
faço assim não tão às pressa, apressada, não tem ninguém me apressando, 
qualquer tempo que eu terminar tá bem [...] É, aqui tem as compradeira, as 
atravessadoras como a gente chama, mais mesmo assim a gente vende a 
elas, aí lá pra casa quando tem assim uma feira que é difícil, mas quando 
tem a gente manda, aí quando a gente tem sorte de vender nas feira, 
Brasília, nesse mêi de mundo a gente vende bem, mas só que isso é difícil. 
(Entrevista com D. Maria da Paz, 61 anos, realizada em 23/07/2013). 

 
É eu não fiz mais a renda grossa, aí quem faz a renda grossa é as minhas 
menina, a outra, que faz a renda grossa [...] Às vezes as compradeira 
mesmo atravessadora chega aqui “Mulher, cadê? Tu nem tem renda 
grossa” Aí: “Tem não, só renda fina mesmo”.[...] a renda grossa, se a gente 
ganhasse mais eu ía pra renda grossa, a gente faz mais ligeiro, porque essa 
renda aqui a gente faz muito devagar trabalha muito muié, que é uma renda 
muito miúda, muito miudinha, se tivesse a renda grossa né, a gente 
misturava, agora que tá melhorando um pouquin , que a Vera ela começou 
a comprar essas renda, aí melhorou mais o preço da renda, mais tem umas 
muita barata, a linha é muito cara, a gente fazer uma blusa ou um vestido, 
uma camiseta,  a renda é bem baratinha, e a linha tá muito cara. [...] A linha 
grossa ela tá R$ 7,50 o novelo, e a fininha tá R$ 8,00 [...] Leva novelo, deu 
uma camiseta, uma blusa aí num dá não!  (Entrevista com D. Maria Júlia, 59 
anos, realizada dia 23/07/2013). 
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  Figura 18 – Modelos de renda tecida em linha grossa. 

 
  Fonte: própria autora (2013).                                

 
No coletivo as mulheres rendeiras partilham as dificuldades da atividade. 

Para D. Dedê uma das principais dificuldades na atividade da renda, além da 

“dificuldade pra comprar o material” é, sobretudo, o que para D. Ana é um sonho:  

 
Ter onde vender. É procurar comprador pra vender. Porque às vezes a 
gente fica procurando o que paga melhor, têm uns que querem pagar mais 
barato, a gente fica procurando uns que faça um preço melhor. [...] Às vezes 
aqui mesmo aparece comprador, às vezes a gente manda pra feira. Quando 
a gente quer vender num preço melhor, têm as feiras, a gente manda pras 
feira. [...] Assim que sai pra fora às vezes vão pra Brasília, já tem ido pro Rio 
de Janeiro. Essas feira assim que sai pra fora. Às vezes aparece uma 
pessoa assim que vem visitar as luta né, ai quer comprar também, às vezes 
a gente vende com um preço melhor. (Entrevista com D. Dedê, 52 anos, 
realizada dia 04/03/2013). 

 
Ave Maria, o sonho era que a gente tivesse um local certo pra vender a 
nossa renda, que fosse mais valorizada né, o nosso trabalho, porque não é 
tão valorizada, nem nós tem um mercado certo, somente na CEART mas é 
um tanto explorado pra nós, e é um grupo deste tamanho, pro tanto de 
mulher que faz renda aqui é muito pouco a renda que é levada pra CEART 
em comparação o tanto de mulher que faz renda. Não envolve todo mundo. 
Porque eles trabalham, mas é com a renda fina e aqui a gente a maioria 
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trabalha mais com a linha grossa. (Entrevista com D. Ana, 54 anos, 
realizada dia 03/06/2013). 

 
A linha fina possui um melhor valor de mercado, além de ter como escoar 

a produção para a Central do Artesanato do Ceará – CEART, via Associação das 

Rendeiras do Imóvel Maceió – ARRIMA. A CEART inaugurada em 1991 foi 

estruturada no intuito de interferir na “intermediação realizada por atravessadores, 

que prejudicava economicamente o artesão”, explorando “a mão de obra do artesão, 

determinando o preço e forma de pagamento do trabalho artesanal” (CARDOSO, 

2010, p.72).  

Abrangendo as 23 regiões produtoras do Estado, possui o Programa 

Estadual de Artesanato do Ceará que desenvolve projetos de capacitações do 

artesão através do Núcleo de Desenvolvimento da Produção Artesanal, no qual 

realiza cursos e consultorias para o aperfeiçoamento dos produtos e o 

gerenciamento das atividades (BNB, 2002).   

No entanto, visando uma produção voltada principalmente para o 

mercado externo e o Governo sendo o mediador dos produtos entre artesãos e 

consumidores, a CEART define o tipo de artesanato, estabelecendo a forma, a linha 

e o modelo a ser produzido. As peças procuradas para exportação são de cama e 

mesa, confeccionadas em linha fina branca e em tamanho padrão definido pela 

CEART.  

De acordo com Cardoso (2010, p.73), 

 
Dessa forma, o artesanato cearense que era visto por intermédio do próprio 
artesão naquele lugar, passou a ser intermediado pelo Governo, reduzindo 
o produto a um padrão que promovesse o Estado cearense no mercado. 
Esta postura limitava o fazer artesanal em suas possibilidades de existência 
e o aproximava da confecção de souvenir do Ceará. Como nos diz o 
artesão Pedro Ferreira, “A nova política de Tasso era a de que os artesãos 
deveriam seguir uma padronização, eles perderam o direito de criar. Eles 
perderam o direito de dar cores. Eles perderam o direito de se proporem ao 
mercado com seus produtos”. Se modernizar a produção artesanal era 
transformá-la em lembranças do Estado do Ceará, o trabalho com os 
referenciais simbólicos da tradição regional, encaixados nesse processo de 
modernização, excluiu artesãos que não se enquadravam nas decisões da 
nova política para o artesanato do “governo das mudanças”, que passou a 
determinar o que era artesanato cearense. 

 
Algumas mulheres rendeiras não conseguem se adequar aos padrões 

exigidos pela CEART, pois embora usem o mesmo papelão, ao entrelaçar os fios, a 

artesã obtém um produto final dessemelhante. Segundo Cordeiro (2011, p. 46), 

“fazendo um comparativo, o produto artesanal é como a impressão digital do ser 
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humano, cada pessoa possui a sua, e nenhuma é igual à outra, há desta forma a 

criação de um produto com características únicas”. 

Além da imposição do mercado sobre a forma, o modelo e o tipo de 

artesanato que elas produzem o que não dá garantias de que o artesanato 

produzido seja efetivamente aceito pela CEART, as mulheres rendeiras também 

encontram dificuldades quanto ao recebimento do pagamento, pois dificilmente 

sabem quando o dinheiro será depositado na conta da Associação e repassado para 

as artesãs. 

 
A gente vende pra CEART e demora muito pra vim o dinheiro, como agora 
mesmo eu mandei uma renda pra lá de dezembro e vim receber o dinheiro 
agora em julho, demorou bastante e nem veio todo tem dinheiro de 
dezembro que não recebi ainda, demora bastante. [...] Não sei o que 
aconteceu, o mais que demorava era um mês, 10 dias, uns 40 dias, uns 50 
dias. Agora tá demorando bastante, não sei o que tá acontecendo. 

(Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada em 22/07/2013). 

 
Algumas mulheres aceitam as regras da CEART, pois consideram uma 

oportunidade de venda, já que na região a renda não é valorizada. Porém outras, 

que fazem parte dessa “cultura costumeira”, também reconhecida como “popular”, 

não estão dispostas a estarem sujeitas “em seu funcionamento cotidiano, ao 

domínio ideológico dos governantes” (THOMPSON, 1998, p.19).  

A resistência emerge nas ações coletivas das mulheres rendeiras no 

momento em que elas compreendem essa “inovação do processo capitalista” como 

uma “expropriação de direitos de uso costumeiros, ou a destruição violenta de 

padrões valorizados de trabalho e lazer”, o qual inclui a sua criatividade 

(THOMPSON, 1998, p.19).  

Assim, algumas mulheres resolvem utilizar apenas a linha grossa e 

vender por conta própria a atravessadores, à pessoas que visitam o Assentamento 

ou em eventos e feiras, mesmo que isso significa vender a um menor preço, mas 

representa autonomia na criação.  

Para as mulheres rendeiras, a atividade da renda de birro é tida “como 

uma alternativa de produção e acesso a recursos” (BRUSSI, 2009, p.41). O dinheiro 

ganho é geralmente aplicado em produtos para a família, em especial para os filhos, 

como ressalta D. Maria Moura ao falar sobre o que representa a renda de birro: 

 
Representa muita coisa, porque a renda ajuda muita aqui na comunidade, 
ajuda muito as pessoa, as mulher ajuda o marido, comprar alguma coisa na 
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casa, ajudar comprar roupas pros filho, sustentar os filho é com a renda. O 
marido não tinha outro meio, eu fui uma que ajudou! (Maria Moura) 

 
Observa-se claramente na fala de D. Maria Moura que a arte de fazer 

renda possui um caráter econômico importante, mas é considerada como uma ajuda 

que complementa a renda familiar, em que os recursos são destinados a compra de 

“produtos considerados de segunda necessidade, tais como: açúcar, café, sabonete, 

absorvente, chinelo e roupas” (BRUSSI, 2009, p.41).  

Para Brussi (2009, p.41), o aspecto de complementaridade juntamente 

com o fato de ser uma atividade predominantemente feminina, pode suscitar à 

atividade uma condição de não-trabalho. Ao dialogar com o trabalho de Heredia 

(1979) que propõe uma reflexão acerca da “distinção entre as categorias trabalho e 

ajuda e do processo de aprendizagem”, Brussi (2009, p.41) chama a atenção a dois 

pares de oposição importantes ressaltados pela autora: 

 
O primeiro par é a oposição área interna/externa à casa ou, nesse caso, 
casa/roçado. O segundo par, trabalho/ajuda, diz respeito à hierarquização, 
principalmente das atividades e, portanto, está ligada ao primeiro. Nas 
palavras de Heredia: A concepção do que se define como trabalho permitiu-
nos compreender e dar sentido à divisão das tarefas por sexo e, em 
resumo, levou-nos a compreender a oposição masculino-feminino. Esta 
oposição vai além de uma simples divisão de tarefas, expressando-se em 
outra oposição que é a casa-roçado. Esta última é que define efetivamente 
as esferas do que é trabalho e do que não é trabalho (1979: 26). 

 
As mulheres rendeiras tecem suas peças nos tempos livres e em todos os 

espaços possíveis em que transitam: públicos e privados. Entretanto, o espaço da 

casa é considerado o lugar da criação, já que é lá onde as mulheres entre as 

atividades dos afazeres domésticos ou nas horas vagas sentam-se em frente as 

suas almofadas com maior frequência. 

O roçado permanece o espaço da produção e do trabalho, 

hierarquicamente em detrimento da casa, espaço da reprodução e “da ajuda”. 

Possivelmente esta seja a fonte da depreciação no preço da renda de birro, 

confeccionadas pelas mulheres no espaço doméstico.  

A depreciação no preço das peças é um dos problemas citados pela 

maioria das entrevistadas. Muitas vezes as mulheres rendeiras não conseguem uma 

boa margem de lucro, cobrindo apenas os custos devido à desvalorização do 

trabalho artesanal, sendo a melhor margem de lucro a peça confeccionada com 

linha fina, expõe Luzia ao relatar os valores dos insumos: 
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É R$ 2,00 a R$ 3,00 o mói de espinho, depende do tamanho do mói de 
espinho; e os birro é de R$ 15,00 a R$ 20,00 uma dúzia e o papelão é R$ 
1,20;  a linha é R$ 7,00, R$ 7,50, R$ 8,00 que é a Cléa, que é a linha que a 
gente mais trabalha com ela, porque é um linha boa. [...] É a linha grossa, a 
linha fina tá de R$ 9,00 o novelo. [...] Depende do tamanho da blusa, se for 
um bolero dá [pra fazer a blusa com um novelo], se for uma blusa não dá, 
uma blusa normal não, dá uma blusa sem manga dá, uma blusa de manga 
não dá. [um vestido] leva dois novelos. [...] Às vezes a gente vende e não 
tem lucro nenhum, mas tem umas renda que até que dá, a renda que a 
gente mais tem lucro é na linha fina, porque a gente faz um tira, um [novelo]  
dá uma tira de 3 metro, a tira de 3 metro tá de R$ 60,00, então dá, aí ó, tira 
R$ 9,00, porque os espinho ninguém compra toda vida que a gente vai fazer 
a renda ninguém coloca espinho não, a gente bota três mói de espinho na 
almofada e dura uns dois meses, três meses, quatro meses, depende de 
cada mulher, papelão também, demora muito pra acabar. (Entrevista com 

Luzia, 43 anos, realizada em 22/07/2013). 

 
A margem de lucro vai depender do valor de venda, que dependerá de 

quem e onde será vendido, bem como do valor do trabalho, ou seja, o tempo gasto 

na confecção da peça. O tempo gasto em uma peça põe em desvantagem e limita a 

atividade das mulheres rendeiras, pois ao se tratar de um trabalho manual, são 

necessários muitos dias para sua conclusão. Além disso, os locais com melhor 

venda ainda não são espaços que permitam um escoamento da produção com 

regularidade. 

Para a confecção da peça em renda de birro, as mulheres rendeiras 

precisam comprar todos os insumos e levando em consideração os valores dos 

insumos, observa-se que a primeira peça confeccionada terá um custo superior ao 

valor de venda se comparado ao das outras peças, já que é necessário contabilizar 

todos os insumos, como mostra a Tabela 1. Contudo, as demais peças trará 

possibilidade de uma rentabilidade já que uma vez de posse da almofada, dos 

birros, do papelão e dos espinhos, o único insumo à repor será a linha. 

Luzia ressalta que “os espinhos ninguém compra toda vida que a gente 

vai fazer a renda, a gente bota três mói de espinho na almofada e dura uns dois 

meses, três meses, quatro meses, depende de cada mulher, papelão também, 

demora muito pra acabar”. Do mesmo modo acontece com os birros e com a 

almofada, que segundo D. Ana, são produzidas pelas mulheres “feita com palha de 

bananeira. Compra o pano e faz, costura e depois enche de palha de bananeira”.  

Conforme D. Ana os birros, “um coquim de uma planta que tem, que 

chama tucum”, e os espinhos de “cardeiro” são difíceis de encontrar e por isso elas 
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encomendam de pessoas de outras localidades89, que trazem os birros prontos ou 

vendem “a cabeça do birro e depois tem o que a gente chama encabar o birro, botar 

o cabo no birro [...]. É muito difícil de furar né, aí compra o birro e depois paga uma 

pessoa pra fazer”.  

 
Quadro 1 – Estimativa de custo na confecção de blusa em renda de birro. 

 
Insumos 

Unidade de 
Medida 

Valor 
Para a 

primeira 
blusa 

Demais 
blusas 

Almofada unidade 10,00 10,00 - 

Papelão folha 1,20 3,60 - 

Espinhos molho 3,00 6,00 - 

Birro dúzia 20,00 60,00 - 

Linha (grossa) novelo 8,00 16,00 16,00 

Valor Estimado de Custo de uma blusa, sem 
incluir o valor da força de trabalho (R$) 

95,60 16,00 

Valor Médio de Venda R$ 30,00 a 35,00 

Fonte: Dados coletados nas entrevistas e quadro elaborado pela autora (2013). 

 

A linha é comprada em Itapipoca, Fortaleza ou através de pessoas que 

revendem na comunidade, e o papelão comprado em papelarias de Itapipoca. O 

modelo da renda é criado e desenhado no papelão por algumas mulheres e é 

repassado para as outras, conforme Luzia, “uma que cria vai passando uma pras 

outra, então todas do grupo tem acesso o mesmo papelão da renda”.  

No caso em que algumas mulheres não sabem desenhar e precisam de 

um modelo, elas pagam a quem domina a técnica um valor que varia entre dez a 

quinze reais. Isso porque como relata Luzia, uma das mulheres do grupo que 

domina a criação e o desenho, “às vezes a gente quebra muito a cabeça pra fazer o 

papelão, pra desenhar o papelão, então a gente cobra pouquinho, por causa do 

trabalho que a gente tem pra desenhar o papelão. Mas de furar o papelão, pinicar o 

papelão, não cobra nada”. 

Contudo, na maioria das vezes os valores humanos em torno da 

produção material da renda de birro são gerados por relações de reciprocidade, 

                                                           
89

 De acordo com Luzia trata-se de “uma mulher lá da beira do rio que faz esses birro e dá muito 
trabalho pra fazer, lá da Lagoa do Mato”. 
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onde a ajuda mútua é desenhada na cooperação e organização do trabalho, como 

fica claro na fala de D. Dedê,  

 
A gente sempre pega assim uma das outras. [...] Porque às vezes eu trazia 
muito assim da Canaã também, do Mundaú. A gente vendia as renda lá, aí 
elas mostravam as amostras sabe, de renda que tinha, aí a gente pegava e 
pinicava, aí em continuação de tempo a gente mesmo começou por aqui 
mesmo formar os trabalho da gente. [...] Eu furo assim, já pegando de outra 
pessoa. Aí o papelão também é comprado. [...] A gente compra as caixa e 
pinica. A gente compra as cartolina, aí pega um papelão... No caso essa 
aqui, [mostrando o que está na almofada] tá pinicado né, aí se uma amiga 
minha quer pinicar, ela compra as cartolina aí vem pede o meu e pinica [o 
dela]. Por acaso, eu tô fazendo esse papelão, essa menina chega aí diz 
assim: Tia Dedê eu quero o papelão pra eu pinicar, o que tiver desocupado 
ela leva aí pinica pra ela. (Entrevista com D. Dedê, 52 anos, realizada dia 
04/03/2013). 

 
Para Sabourin (2011) a prática da ajuda mútua é uma forma de 

solidariedade essencial para sobrevivência de várias comunidades, gerando 

amizades e contribuindo para a constituição do sentimento de pertencimento, 

confiança e respeito. Segundo o autor (2011, p. 71) essas “estruturas elementares 

de reciprocidade” produzem “sentimentos de si mesmo ou sentimentos 

compartilhados dando lugar à produção de valores éticos ou espirituais”.  

Dividir o mesmo desenho e fazer a mesma renda poderia ser considerado 

para uma sociedade de mercado e competitiva um prejuízo, com a perda de 

oportunidades de maiores ganho. De acordo com Oliveira e Junio (2004) a economia 

tradicional, também referida como economia clássica e neoclássica, busca como 

principal objetivo a obtenção da eficiência econômica através do crescimento da 

produtividade e, por conseguinte da produção.  

Segundo Todaro & Smith (2003, p.1), com o intuito de produzir de forma 

sempre crescente bens e serviços, alocando um custo mínimo dos recursos 

produtivos escassos e com crescimento ótimo, 

 
A economia neoclássica tradicional lida com um mundo capitalista avançado 
de mercados perfeitos; soberania do consumidor; ajustamento automático 
dos preços; decisões feitas na base dos cálculos marginais, lucro privado, e 
utilidade; e equilíbrio de resultados em todos os mercados de recursos e 
produtos. Assume a “racionalidade” econômica e uma orientação puramente 
materialista, individualista, egoísta na tomada de decisão econômica. 

 
Neste sentido, percebe-se que a renda de birro é uma forte aliada para a 

construção de uma economia que difere da economia dominante, uma economia 

que se baseia na solidariedade e não na competitividade. Para as mulheres 
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rendeiras o fundamento social ao dividir o mesmo desenho “pode ser o desejo de 

manter um acorde comunitário em torno de afetos e ideias que se partilham” (BOSI, 

1936, p. 53). 

Isso é claramente percebido no “fazer renda nas casas umas das outras, 

essa cultura que vem de muito, as rendeiras pegar almofada e botar na cabeça e ir 

nas casas das vizinhas” (Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada em 22/07/2013). É 

comum vê mulheres rendeiras reunidas uma na casa das outras para juntas fazerem 

a renda “mais ligeira”, “fumando pé-duro”, enquanto tomam café, conversam, contam 

piadas, assistem televisão e ensinam às mais novas o ofício (FIGURA 19). 

 
 Figura 19 – D. Inês, levando sua almofada para fazer renda na casa da vizinha, onde outras 
                  mulheres encontram-se reunidas. 

 
   Fonte: própria autora (2013).                                
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A solidariedade na economia conforme alguns autores, como Paul 

Singer90 (2003), é vista como alternativa de distribuição de renda e de 

desenvolvimento social através das ações locais. De acordo com Singer (2003, p. 

09) para uma sociedade de iguais “seria preciso que a economia fosse solidária em 

vez de competitiva. Isso significa que os participantes na atividade econômica 

deveriam cooperar entre si em vez de competir”.  

No entrelaçado dos fios conduzidos pelos birros, vai aparecendo o 

formato do desenho da renda, mas também o desenho de uma relação baseada na 

solidariedade. Segundo Arroyo & Schuch (2006, p. 61), “a idéia de solidariedade 

remete a uma ação humana que corresponde à noção elevada de que o melhor para 

alguém só se obtém de maneira sustentável se for também o melhor para o outro”.  

 
Pra mim o que eu entendo desse grupo de ter, porque as coisa individual, 
certo tipo de coisa individual ninguém consegue não, no grupo é mais fácil, 
da gente conseguir a coisa, porque um grupo pra mim significa união, tá 
unido, tá agrupado, é mais uma força , é mais alguém, tem mais chance da 
gente conseguir as coisa, é uma coisa de irmão, ai a gente tem mais chance 
de conseguir as coisa, se eu em um grupo de pessoa eu não tiver chance 
de conseguir alguma coisa boa, imagine eu sozinha, é só uma unidade não 
tem tanta força. (Entrevista com D. Maria da Paz, 61 anos, realizada em 
23/07/2013). 

 
É a partir do conviver, da troca de olhares, dos risos, do colaborar, da 

cumplicidade, do se fortalecer que nasce a identidade coletiva, que segundo Guioti 

(2002, p.50), “não nasce pronta e acabada. Ela é construída passo a passo, 

configurando-se num projeto individual de trabalho e de vida que nunca pode ser 

dissociado de um projeto maior, o do grupo”. 

Diferente da caridade pura e simples, a compreensão que emerge da 

solidariedade é a “de que a solução dos problemas individuais passa pela solução 

dos problemas coletivos” (ARROYO; SCHUCH, 2006, p. 61). Deste modo, observa-

se que além o valor da atividade é medida muito mais pelo seu valor imaterial do 

que seu valor monetário.  

                                                           
90

 Paul Singer trabalha com o conceito de Economia Solidária, que se refere ao conjunto de 
atividades em que os trabalhadores e trabalhadoras se organizam sob a forma coletiva e de 
autogestão para realizarem atividades de produção de bens e de serviços, crédito e finanças, trocas, 
comércio e consumo. Uma especificidade desse setor solidário da economia é que os atores 
envolvidos no processo associativo buscam empreender um trabalho de forma participativa e 
solidária (SINGER, 2003). Dentre os princípios gerais do conceito de Economia Solidária, destaco a 
valorização social do trabalho humano, o reconhecimento do papel da mulher e do feminino, a busca 
pela solidariedade, a cooperação e a unidade entre produção e reprodução (ARROYO; SCHUCH, 
2006, p.38). 
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Emerge um valor simbólico que resulta em uma riqueza cultural, que está 

na criatividade, mas, sobretudo em uma riqueza de emoções e partilhas. 

Manifestada pelos conhecimentos e práticas sociais dessas mulheres, a técnica 

artesanal da renda birro tornou-se um “patrimônio cultural imaterial”.  

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN é a 

autarquia do Governo brasileiro ligada ao Ministério da Cultura responsável pela 

preservação do acervo patrimonial, tangível e intangível do Brasil. O Instituto por 

meio do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, institui o registro de bens 

culturais de natureza imaterial. A renda de birro ainda não foi registrada pelo IPHAN, 

todavia já pode ser considerada como patrimônio cultural imaterial por suas 

características. De acordo com a Convenção para a salvaguarda do patrimônio 

cultural imaterial celebrada em Paris, em 17 de outubro de 2003 pela UNESCO e 

ratificada pelo Brasil,  

 
Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, 
artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, 
os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 
integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que 
se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas 
comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a 
natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e 
continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade 
cultural e à criatividade humana. (BRASIL, 2006, p.3). 

 
Unido ao significado econômico, a ação do “fazer renda” perpassa outros 

significados que permitem o entendimento da dimensão cultural da prática artesanal, como 

ressalta D. Graça: 

 
Pra mim significa continuar a cultura dos meus antepassados. Ter aquilo 
como uma coisa que a gente aprendeu, dos pais da gente que já não existe 
mais e também como uma fonte de renda familiar mesmo, pra 
sustentabilidade da família. Porque a gente mesmo assim, mesmo assim 
devagar, mas a gente de qualquer maneira tem uma ajuda na renda 
familiar. Mas o mais interessante pra nós mesmo, pra mim, é não perder os 
nossos costumes, nossa cultura. (Entrevista com D. Graça, 64 anos, 
realizada dia 23/07/2013). 

 
A renda de birro torna-se uma alternativa de sustentabilidade não 

meramente de significado econômico por ser uma atividade produtiva desenvolvida 

pelo grupo de mulheres, mas por inserir outros significados de caráter simbólicos 

nessa ação de tecer a renda, considerando que existe  
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um duplo referencial semântico nos processos de significação: um formado 
pelos sistemas de significação construídos ao longo da história social e 
cultural dos povos; outro formado pela experiência pessoal e social de cada 
indivíduo, evocada em cada ato discursivo (PINO, 1993, p. 21 apud 
ZANELLA; BALBINOT; PEREIRA, 2000, p.236).  

 
Para as mulheres do grupo Tecendo Sonhos, a manutenção dessa arte 

não é entendida apenas pelos critérios econômicos, pois o dedilhar dos birros ajuda 

a suportar a vida, as dificuldades e sua rotina, por meio de seu significado de 

entretenimento. A renda de birro constitui trabalho que não se desvincula do lazer, 

percebido nas falas das mulheres rendeiras: 

 
Eu acho que é a gente se interte, né assim até agente fazer assim com a 
mão, circula mais assim, e é bom, é o trabalho da gente, e é de 
divertimento, gente trabalhando pra ganhar o sustentuzinho da gente.  
(Entrevista com D. Maria Júlia, 59 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
[...] é uma terapia você se distrai, vai fazendo a renda, é um jeito da 
gente....não sei como dizer. Que a gente tira lá os pensamento de outras 
coisa e fica naquele intuito de fazer aquele trabalho, é muito...eu acho muito 
importante, o trabalho da renda pra mim, quando chega o domingo a gente 
fica dês-impaciente porque num tá fazendo. Eu faço até muito devagar mas 
acho bom fazer a renda. (Entrevista com D. Ana, 54 anos, realizada dia 
03/03/2013). 

 
Pra enterter. A renda é uma atividade né que a gente tem, assim um 
trabalho que interte a gente. Às vezes a gente termina os trabalho de casa 
né, aí vai se ententer fazendo o trabalho. [...] Não é um lazer, mas é um 
[risos] e é quase, porque a gente às vezes tá ali trabalhando aí se disfarça 
tanta coisa né, melhor do que tá parado. É uma trabalho mesmo né, uma 
atividade da gente mesmo. (Entrevista com D. Dedê, 52 anos, realizada dia 
04/03/2013). 

 
É uma forma de melhorar mais a renda familiar e também muitas vezes até 
pra disfarçar os problemas, fazendo a renda a gente até disfarça os 
problemas do dia a dia. (Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada dia 
23/07/2013). 

 
Além de carregar um grande valor cultural por ser um artesanato 

tradicional e do seu caráter econômico e de diversão, outro sentido dado a 

manutenção dessa atividade está intimamente relacionada à liberdade e autonomia 

no trabalho. Ser dona do modo de produção, da força de trabalho e dos frutos do 

trabalho91 produz um sentimento de liberdade, de afirmação de um trabalho, 

percebido na fala de D. Maria da Paz: 

 
Pra mim, eu vejo três sentido: o primeiro que eu acho é os costume, e eu 
sou muito apegada com os costume dos mais velhos. Pro meu gosto eu 
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 Vale ressaltar que elas não detêm todos os meios de produção, apenas a almofada que é de 
confecção própria.  
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digo assim: “Meu Deus será que vai acabar tudo que existia, vai se acabar?” 
Porque eu sou muito apegada, como eu já falei isso é uma coisa uma 
tradição que já vem passando de geração pra geração aí eu não acho bom 
que isso acabe e pra mim é isso primeiro. Segundo pra mim é uma 
diversão, e o terceiro é uma pequena mixaria que eu recebo aqui, acolá, 
porque tem gente que diz assim: “Oh meu Deus! a gente só faz renda 
porque enfim não tem outra coisa pra gente fazer!”. Realmente é mesmo. Aí 
eu digo assim pra mim mesma pra não concordar com que elas dizem: “Pois 
eu acho é bom fazer renda”, uns negocinho de 20 real é lá barato, é caro, 
eu digo assim pra não ficar desanimando as pessoas, a minha menina diz 
assim: “Ah meu Deus, eu não tenho emprego!”. Aí eu digo: “Tu num tem tua 
almofada menina? Num é teu emprego menina? Tu já quer outro emprego? 
E quer mais emprego?”. Eu digo pra que emprego melhor de que na casa 
da gente, a gente faz o trabalho da gente, despreocupado, na hora que a 
gente quer dormir a gente vai dormir, dorme o tanto que a gente quer, aí a 
gente pega o trabalho que a gente quer, é uma coisa da gente! Mas eu digo 
assim pra não ficar botando gosto ruim, pra não ficar botando coisas nas 
cabeça das pessoas mais nova de que eu, eu digo: “Mulher, ruim é 
trabalhar no que é dos outros, nas casa de família, tem risco de levar até 
carão, se for possível trabalhar até sem não poder, a gente ganha pouco, 
mas é na casa da gente, eu faço renda mas quando me dá sono eu faço é 
me deitar, encosto a minha almofada e vou é dormir!”. Se eu tivesse 
trabalhando numa firma ou numa empresa, eu já trabalhei e me aposentei 
com mais de 55 anos, porque eu era funcionaria da prefeitura, tinha dias 
que saia tão cansada, tão com sono, porque naquela hora eu tinha que tá 
no ponto, eu me sentia escrava por mim mesma, que eu tinha meu trabalho, 
eu tinha que assumir [...] com sono, sem sono eu tinha que ir naquela hora 
e tinha a hora certa deu sair de casa, mas deu sair do colégio pra minha 
casa não tinha hora certa não. Eu saia era a hora que daria certo, mas aqui 
eu saia a hora que eu deveria sair! Já hoje, eu faço meu trabalho que gosto 
de fazer, amo fazer renda. Mas eu gosto, eu gosto, tipo assim eu faço como 
se fosse uma diversão eu me divirto no meu trabalho, pra mim é uma 
diversão. (Entrevista com D. Maria da Paz, 61 anos, realizada em 
23/07/2013). 

 
A partir dos significados explícitos nas falas das mulheres rendeiras, 

observa-se um saber-fazer que possui uma lógica reflexiva, proveniente da 

experiência e de uma prática que considera às necessidades cotidianas os sentidos 

de vida, numa “aprendizagem reflexiva”, que requer entender o porquê está sendo 

desempenhada a tarefa.  

Trata-se de uma aprendizagem de forma processual que inclui domínio 

cognitivo, relacionado à como a pessoa pensa, mas também físico, intrinsecamente 

ligado aos sentidos físicos (visão, audição, tato, paladar e olfato) e emocional do 

indivíduo (como se sente em termos psicológicos e fisiológicos). (DEAQUINO, 2007, 

p.7 apud CORDEIRO, 2011, p.36). 

Segundo Cordeiro (2011, p.44), 

 
Pensar o artesanato a partir da sua inserção social nos modos de vida de 
quem os produz implica considerá-lo produto e processo. Essa dupla 
caracterização nos indica que devemos pensar o produto artesanal não 



154 

 

apenas em sua forma, esses saberes condensam experiências coletivas e 
demarcam fontes de transmissão do conhecimento técnico e estético. 

 
A arte produz beleza, momentos de descontração e ajuda na 

organização, na divulgação da cultura e da história da comunidade, incentivando a 

participação das mulheres nas decisões em coletivo. A beleza estética se entrelaça 

com a “experiência ética” e ao desenvolverem essa atividade as mulheres ampliam 

em suas ações um pertencimento de si e do lugar (ACCIOLY, 2011). 

 
A renda é... Porque assim, ela entra quando tá todo mundo reunido, que é 
diferente. Ela tem uma questão financeira, mas o mais é uma cultura que 
não se acabou ainda, e acho que nem vai acabar além de ser uma cultura 
nossa, ela também ajuda no sustento, ela também ajuda nas discussões no 
sentido de a gente tá junto, discutindo, e não tá separado, porque é 
diferente de eu tá aqui em casa sozinha fazendo e de tá com minhas 
amigas aqui discutindo, e aí pra mim eu acho que a Renda, além também 
de quando a gente divulgar pra fora, ela tem toda uma importância assim, 
uma história, todo um valor cultural e além de cultural ela tem esse valor 
que é agora mesmo na regata, vamos discutir: Vamos fazer peixinho pra 
enfeitar? E vamos... e é toda uma discussão que a gente faz, a gente senta 
e faz [...] e eu acho que além de tudo, é linda! A renda em si, é tipo uma 
terapia um costume que a gente tem de fazer, e pra mim é como se fosse 
uma cultura minha, algo da gente, aqueles hábitos da gente, acho que pra 
mim significa pra mim não se esquecer da minha história, das coisas que 
aprendi, pra mim lembrar de como era antes, e como é hoje [...] pra mim é 
um pedaço da gente, que a gente não quer que se apague assim. A gente 
faz porque gosta, porque acha bonito, e é bom, é uma terapia mesmo, 
estamos assim sem fazer nada aí vamos fazer uma birra, aí tem gente que 
fala “Eu nunca mais fiz, deixa eu fazer aqui um pouquin!”. Aí vai ao 
acampamento lá, pra gente discutir alguma coisa, aí tem uma almofada lá, 
aí: “Deixa eu fazer aí um pouquim”. Aí é desse jeito que acontece, aí 
enquanto uma faz o café a outra vai na almofada e faz pra outra, é desse 
jeito, acontece muito. (Entrevista com Conceição, realizada dia 22/07/2013). 

 
O sentir-se parte, ou seja, a concepção de pertencimento, emerge nas 

mulheres rendeiras um principio de identificação – uma “estética do nós” e  faz a 

relação com o espaço tornar-se afetual, suscitando uma nova concepção às 

fronteiras desse território, não mais demarcado pelos traços cartográficos, mas a 

partir de uma “experiência ética”, por aquilo que é compartilhado, pelos moldes do 

simbólico e pelas linhas estabelecidas pelo cotidiano (ACCIOLY, 2011). 

Segundo Accioly (2011, p.681),  

 
Os traços cartográficos dos polígonos começam a ser superpostos pelas 
linhas pontilhadas pelo cotidiano. As comunidades passam a ser 
constituídas pela identificação do dia a dia. O banal passa a ser 
determinante para a sensação de pertencimento que gera as diferentes 
fronteiras, tracejadas, liquidas, moldáveis ao simbólico, àquilo que é 
compartilhado, sentido pelo nós. [...] A estética do nós, caracterizada pelo 
sentir em comum, é a abertura para o Outro, o que conota a proxemia 
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(espaço, local em que se representa o destino comum), uma estética 
favorecida pelo espaço. 

 
O território como território em movimento deve ser entendido, portanto, 

como um espaço físico, enquanto sentido absoluto, objetivo, concreto, material e 

localizado; mas principalmente no sentido relacional, subjetivo, abstrato, 

representável e indeterminado, na construção de / como espaços sociais em suas 

diversas dimensões, em sua complexidade, espacialidade e temporalidade, no plano 

das ideias, da construção de conhecimentos e suas diferentes leituras de realidades, 

do sentido e do significado, das divergências e convergências, do diálogo e do 

conflito (BUAINAIN et al., 2008). 

A noção de pertencimento se fortifica na “relação interindividual [que] liga 

as pessoas também a um determinado lugar” com os significados da prática da 

renda de birro (ACCIOLLY, 2011, p.3). É a partir da experiência do dia a dia, do 

costume que se transforma em vício, “porque é o costume que eu tenho de muito 

longo e eu não sei mais parar de fazer a renda, não vivo mais sem a renda, é um 

vício, pra mim é tipo um vício mesmo” 92, que faz com que esse território adquira 

seus “contornos físico-simbólicos”.  

Segundo as mulheres rendeiras, existem diversas dificuldades que 

poderia fazer com que as mulheres abrissem mão da atividade da renda de birro. 

Além da dificuldade em conseguir os insumos, do tempo gasto para produção de 

apenas uma peça e do baixo lucro, é um trabalho que requer um esforço maior da 

acuidade visual e é realizado numa ergometria inadequada que pode gerar 

problemas de coluna.  

Entretanto, mesmo com todos os obstáculos, ao serem indagadas se já 

pensaram em deixar de “fazer renda”, as mulheres respondem que suportam as 

barreiras, pois reconhecem o valor econômico da atividade e principalmente gostam 

do que fazem. 

 
Ele é um pouco cansativo, acho que é por isso que aqui a gente a maioria 
tem problema de coluna. Eu acho que é o trabalho. Porque a gente fica todo 
tempo ali sentada. Ele dá muito problema. [...] Sempre com a almofada as 
pessoas ficam na cadeira, bota a almofada em riba duma cadeira e senta na 
outra aí fica fazendo, a gente gosta de fazer. A gente procura todo jeito de 
ficar fazendo. [...] Quando eu passo um dia sem poder fazer renda eu, pra 
mim já fico com falta, sentindo falta. Assim, de pensar em desistir eu nunca 
pensei não. Eu gosto de fazer e ajuda né [...] às vezes a gente quer trocar 
um botijão, às vezes pagar até um papel de energia aí às vezes a gente tem 
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 Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada dia 23/07/2013.  
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uma peça feita, aí: Olha aqui! Vou já vender pra pagar! (Entrevista com D. 
Dedê, 52 anos, realizada dia 04/03/2013). 

 
Deus me defenda, Deus me livre, eu digo assim: “Meu Deus do céu eu 
podia ganhar três salário, mas ainda assim eu não deixava de fazer minha 
renda”. Porque eu gosto, Deus me defenda, se eu deixar de fazer minha 
renda é porque tô muito doente mesmo, e enquanto eu poder eu faço, eu 
gosto. (Entrevista com D. Maria da Paz, 61 anos, realizada em 23/07/2013). 

 
Não. Enquanto eu puder, eu não penso em deixar não. Enquanto eu 
enxergar penso em deixar a renda não, porque é um divertimento pra gente. 
É muito bom fazer a renda. (Entrevista com D. Ana, 54 anos, realizada dia 
03/06/2013). 

 

4.2.1 A importância do Grupo Tecendo Sonhos e seus significados  

 

O aprendizado das mulheres tem sido reafirmado por meio dos grupos de 

mulheres, nos quais elas estabelecem uma participação em espaços públicos nas 

tomadas de decisões. A possibilidade de uma organização incentiva às mulheres “a 

romper com a rígida divisão de papéis, com o lugar já predeterminado na família, no 

trabalho, e a ocupar espaço no campo político” (SALES, 2007, p.442).  

Segundo Esmeraldo (2004, p.221), 

 
A decisão pela formação de um grupo constituído somente de mulheres traz 
o desejo de inscrição de voz da mulher no espaço público, a vontade de 
criar uma nomeação, uma existência pública até então omitida e negada 
para si. As mulheres trazem para o grupo o debate da necessidade de 
realização de um trabalho que afirme a sua participação na luta pela 
sobrevivência, que materialize a união das mulheres; que demonstre 
capacidades de vender alguma batalha e um trabalho que seja coordenado 
por elas e não tenha a participação masculina, nem mesmo dos maridos. 

 
Suas ações tornam-se tão ou mais importantes quanto à participação 

masculina, ainda que muitas vezes não seja reconhecida como tal, devido à 

constituição da identidade de gênero da mulher ligada a reprodução e ao espaço 

privado.  

 
Tem muitas dificuldades ainda. A gente num ser bem reconhecida ainda 
como mulher né que trabalha pelo mundo melhor, que eu acho que é quem 
tem mais dado essa contribuição são as mulheres, eu acho que a gente não 
é bem reconhecida né, no município, no nosso estado, nessa luta que a 
gente vem enfrentando desde 2001 pra cá, ninguém tem sido muito 
reconhecida não. (Entrevista com D. Ana, 54 anos, realizada dia 
03/06/2013). 
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Contudo, promove nas mulheres um reconhecimento da força de uma 

organização, estimulando a pensar sobre a invisibilidade do seu trabalho e sobre as 

desigualdades de gênero. 

 
Eu enxergo o grupo de mulheres como uma forma de a gente estar mais 
organizadas. [...] Maneira de trabalhar melhor na renda, de vender melhor a 
renda. [...] Pra mim é muito importante, porque uma andorinha só não faz 
verão, então o grupo de mulheres juntos é uma força. (Entrevista com Luzia, 

43 anos, realizada em 22/07/2013). 

 
Eu enxergo que é importante, que através do grupo é que a gente arruma 
as coisa, a gente trabalha junto, é mais fácil vim em grupo do que vim 
individual, aí acho que é muito importante, trabalha junto. (Entrevista com D. 
Maria Branca, 56 anos, realizada em 22/07/2013). 

 
Muitas mulheres que fazem parte do Grupo de Mulheres Rendeiras 

Tecendo Sonhos participam de movimentos de mulheres e já passaram por diversas 

formações políticas e de gênero. Segundo Sales (2007, p.442), 

 
A participação das mulheres nos movimentos sociais é também um espaço 
de luta, de contestação dos dispositivos de poder que organizam saberes 
dominantes, mas não deixa de ser uma possibilidade de escapar do 
controle familiar e de vivenciar outros códigos. A partir do envolvimento em 
movimentos sociais as mulheres se sentem fortalecidas e começam a 
produzir seus processos de reação à submissão, passam a reconhecer que 
possuem um determinado capital específico suficiente para formar um grupo 
de produção, ter uma renda. Depois de experimentar uma atividade 
produtiva rentável, as mulheres não são as mesmas, já não se sentem tão 
prisioneiras, estão mais abertas às multiplicidades do mundo, sonham com 
liberdade e, assim, contagiam outras mulheres, afetando e sendo afetadas 
por esses desejos.  

 
Consideradas lideranças as narrativas dessas mulheres tendem a 

questionar sua posição social subordinada, comprovam os resultados dos novos 

aprendizados adquiridos a partir da participação nos movimentos, no Grupo e na luta 

em favor do território. Segundo Garcia et al. (2010, p.15), “a equidade de gênero 

começa a ser atingida quando elas passam a crer nas próprias habilidades para 

exercer um papel efetivo no processo de mudança”.  

Discorrendo sobre a importância do Grupo e de sua colaboração, D. Ana 

deixa claro na sua fala que nesses espaços elas expandem suas habilidades de 

escolhas, as quais definem sua autonomia como mulheres.  

 
Eu acho que é importante, ninguém pode deixar ele cair, se acabar. Porque 
tem muito importância na luta, tanto na luta do Assentamento, como na luta 
do acampamento. Foi nós, o grupo de mulher quem puxou essa luta e o 
resto do povo acompanhou, mas foi o grupo de mulher quem sempre tá em 
frente na história da luta tanto do Assentamento, quanto do acampamento. 
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[...] Eu acho muito importante a minha participação porque eu graças a 
Deus contribuí bastante pra que tudo isso acontecesse, tanto da luta do 
Assentamento como do acampamento. Eu me reconheço como uma das 
que contribui bastante e é por isso que eu não tenho vontade que o grupo 
se acabe não. Me sinto uma das colaboradoras de todas essa luta que tem 
passado por aqui. (Entrevista com D. Ana, 54 anos, realizada dia 
03/06/2013). 

 
Para as mulheres rendeiras o grupo tem um papel primordial que 

possibilita “despertar o poder de dentro, modificar a auto-percepção, desafiar os 

entendimentos solidificados, fazer com que as mulheres vejam que existem formas 

alternativas de vida” (ROWLANDS, 1997, p. 111 apud GARCIA et al., 2010, p.15).  

 
Eu acho importante assim porque através do grupo é que a gente vem 
resolvendo várias coisas né. Num sente muita dificuldade quando o grupo tá 
reunido, a gente num tem muita dificuldade pra resolver os problemas da 
gente aí pra mim ele tem muita importância. [...] Eu me sinto bem. Me sinto 
porque através do grupo de mulher a gente aprende mais, a gente toma 
mais conhecimento das coisa [...]. Pra mim é importante, tomar mais 
conhecimento com as coisas. Aprende uma com as outras né, porque às 
vezes a gente não sabe de uns assuntos, elas repassam umas pras outras. 
(Entrevista com D. Dedê, 52 anos, realizada dia 04/03/2013). 

 
A atividade da renda de birro mantêm as mulheres mobilizadas, unidas e 

organizadas e para além da participação nas decisões sobre o futuro da 

comunidade, as mulheres passam a se perceberem capazes de decidir. No 

“movimento do trocado” (ALMEIDA; MENDES; HELD, 2011) elas caminham para 

uma conscientização da capacidade de decisão, que segundo Garcia et al. (2010, 

p.14),  

 
A conscientização é um veículo para as mulheres conectarem suas 
experiências de opressão com as de outras mulheres. Assim percebem a 
dimensão política dos seus problemas pessoais. É um processo de 
descoberta que desvela a posição atual e faculta o avanço para outras 
posições possíveis. Aqui, ― a consciência, não é apenas um processo de 
descobrir o escondido, mas é uma estratégia ativa. 

 
A percepção de si mesma como um sujeito histórico com autonomia e 

habilidade de ação ou decisão, a partir de suas próprias análises e prioridades, 

ainda que com “restrições de opressão internalizada, que limitam as opções das 

mulheres” 93 (GARCIA et al., 2010, p.16), observa-se um processo e resultado de um 

                                                           
93

 Observa-se que o trabalho reprodutivo que envolve o cuidado com os filhos e a casa continua 
sendo de responsabilidade quase que exclusiva das mulheres, onde elas intercalam as atividades da 
renda e da luta com as domésticas. Essa realidade torna-se mais imperativa para algumas das 
mulheres, enquanto que para outras já ocorre um diálogo e um acordo mútuo com os maridos.  Falar 
das mulheres rendeiras do Grupo Tecendo Sonhos é entender sua heterogeneidade e compreender 
que há uma totalidade, mas que não é a realidade homogênea. Não pretendo neste trabalho diluir as 
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empoderamento por parte das mulheres, envolvendo um exercício de poder, que 

não significa a sua posse, mas implica  

 
no movimento e constituição dos sujeitos e subjetividades – que 
permanecem ou se transformam – as experiências sócio-educativas 
vivenciadas pelas mulheres assentadas, no percurso de suas luta, contém, 
em si mesmas, os fundamentos de sua transformação como mulheres, ou 
seja, possibilidades de emancipação e empoderamento. (SCHEFLER, 2010, 
p.2 – grifo do autor). 

 
Para Garcia et al. (2010, p.14) com base nas perspectivas de Foucalt 

(1980) e de Arendt (1969) o “poder não é um item armazenável, ele reside, não 

transcende as próprias relações de poder, mas é inerente a elas”. Portanto, o 

empoderamento se constitui num processo de ação coletiva e individual, no qual as 

mulheres compreendem o poder do discurso, tomam posse de suas próprias vidas, 

passam a interagir entre si e com os outros, refletindo de forma crítica sobre a 

realidade e construindo deste modo uma competência pessoal e social que permite 

uma transformação nas relações de poder (SCHEFLER, 2010, p15). 

 
Na visão foucaultiana o empoderamento só pode ocorrer quando o sujeito 
entende o discurso como uma arma de poder, de controle, de sujeição, de 
qualificação e desqualificação. Freire considera o empoderamento um 
processo de ação coletiva, que se dá na interação entre indivíduos e que 
envolve um desequilíbrio nas relações de poder. (SCHEFLER, 2010, p. 15 – 
grifo do autor). 

 
O empoderamento construído no processo das relações sociais de 

gênero possibilita uma tomada de consciência por parte das mulheres, em relação 

as “desigualdade entre homens e mulheres, indignar-se com esta situação e querer 

transformá-la” (SCHEFLER, 2010, p.5). Do mesmo modo, o empoderamento 

desperta nas mulheres o olhar para o todo, um desejo de transpor todo e qualquer 

tipo de subordinação e desigualdade, verificado na fala de D. Ana ao expor o 

objetivo atual do Grupo:  

 
Eu acho que é as luta mesmo Debir, é a resistência né, da nossa vivência la 
na praia pra não deixar ser invadido o nosso território. Eu acho que esse é o 
objetivo da nossa organização, do nosso grupo de mulher. É pra fortalecer 
mais essa luta que a gente vem ao longo do tempo e a gente não quer 
deixar, é pra isso que a gente pensa tá organizado, pra qualquer coisa a 
gente tá junto. [...] A gente é aqui em qualquer coisa, no colégio, esse ano 

                                                                                                                                                                                     
diferenças, pois cada uma das mulheres constrói no tempo e no espaço a sua condição feminina. É 
real que para alcançar de fato uma emancipação requer a desconstrução dessas restrições, contudo, 
é importante ressaltar que neste caso, o “discurso e prática não são realidades que se opõem, um 
operando por distorção com respeito à outra; são antes pistas diferentes e complementares para a 
compreensão do significado” das ações dessas mulheres (MAGNANI, 2004, p. 140). 
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mesmo, no ano passado houve um problema aqui no colégio, na escola. No 
final do ano o prefeito tirou a diretora da escola que era uma ótima pessoa 
que a gente se dava muito bem, ele por loucura dele mesmo lá, só porque 
ela aceitou uma pessoa que não era do lado dele, de entrar lá no colégio ele 
tirou ela. Ai a gente fez um auê mais grande do mundo. Se reuniu, chamou 
mais gente e acampemo lá em frente ao colégio e o colégio passou 15 dias 
fechado, enquanto ele não resolveu o problema ninguém deixou. Aí nessas 
coisa que a gente tá sempre unido pra isso, pra qualquer coisa a gente tá. 
(Entrevista com D. Ana, 54 anos, realizada dia 03/06/2013). 

 
O empoderamento se constitui enquanto processo, de maneira fluida e 

inesperada, mas também como resultado, medido a partir das práticas alcançadas. 

(GARCIA et al., 2010, p.15 ). Observa-se na fala de D. Ana que no processo de 

empoderamento as mulheres rendeiras passam a desenvolver enquanto resultado a 

consciência cidadã dos direitos e abre possibilidades para todos na luta pela vida 

digna, rompendo o silêncio e desafiando as ordens dominantes. 

Quando indagadas se já pensaram em deixar o grupo, as mulheres 

rendeiras em sua maioria não suscitam essa possibilidade, e, mesmo aquelas que 

pelas dificuldades ao longo da caminhada conjecturaram tal alternativa, voltaram na 

decisão em reconhecimento da luta e pela força de se manter firme, sem querer 

desistir. Para algumas mulheres estar no grupo é fazer parte de uma luta que se 

iniciou com os progenitores. 

 
Não, eu nunca pensei em deixar. Às vezes eu me afasto por motivo de outra 
luta, de dificuldades né das vezes eu cuido muito assim de doenças, essas 
coisas, às vezes eu me afasto assim, mas eu não tenho vontade de sair do 
grupo não. [...] porque eu gosto de tá reunida junto com as companheiras. 
Porque junto com as companheiras a gente tem mais força e vez. Tem um 
dizer que “uma andorinha só não faz verão” né? Aí tem que tá todo mundo 
pra ficar mais fácil de resolver as coisas. [...] Às vezes a gente fica assim 
como eu disse né, às vezes a gente fica assim afastada de reunião uns dias 
porque é uma coisa e outra, mas quando chega a hora mesmo da gente se 
reunir resolver as coisas, a gente se junta mesmo e resolve. Entrevista com 
D. Dedê, 52 anos, realizada dia 04/03/2013). 

 
Já, já teve momento que eu pensei. Porque o grupo cresceu sabe, depois 
por pequenas coisas as pessoas se desanimam... Mas ai, eu não penso em 
desistir, quando eu entrei e enquanto tiver gente eu to junto , junto com o 
povo, se for dez estou junto, se for cinco estou junto. (Entrevista com D. 
Graça, 64 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
Não, não, jamais. É porque existe sei lá não sei se é por a minha família 
que é, tipo, se eu não estiver inserida nas coisas pra mim eu não tô vivendo, 
pra mim não é bom, se eu passar uma semana ou alguma coisa assim sem 
eu tá sabendo das novidades, ou alguma coisa assim, sem tá lá, de ir lá 
saber e perguntar, eu fico totalmente, tipo nunca mais eu não fui pra nada, 
não fiquei sabendo de nada, se eu ficar só na escola e em casa eu digo que 
não tem como a gente viver longe, separado,  é uma coisa que é da gente, 
de cada pessoa, é de mim, tipo meu pai foi pra mim um exemplo. Quem deu 
um ponta pé pra essa luta, embora assim nos registros nunca apareceu o 
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nome dele pra ser homenageado, mas todo mundo sabe o que ele foi e o 
que ele fez, pra mim eu nasci bem na época da luta, pra mim é como se 
fosse uma continuidade do que ele fez, o que minha família fez, o que meus 
irmão fizeram, e eu continuo, vou ensinar os menino. Sair jamais!!! 
(Entrevista com Conceição, 33 anos, realizada dia 22/07/2013). 

 
Observa-se que para as mulheres rendeiras estar em grupo é reconhecer 

a formação que não provém da escola, mas da experiência “sobre a qual se produz 

conhecimento” (SCOTT, 1999, p.27). A formação não-escolar vivenciada pelas 

mulheres com seus familiares, ao longo do processo histórico de luta pela terra, 

permitiu a compreensão da relação entre suas atividades pessoais e políticas e a 

constituição dos sujeitos e da consciência política e do poder através da experiência. 

Em grupo, as mulheres passam redefinir as relações e os papéis sociais, 

demarcam a sua autonomia e controle na tomada de decisões, saem da 

invisibilidade de seu trabalho realizado na casa/quintal, rompem com as identidades 

cristalizadas culturalmente coladas ao corpo-natureza e aos corpos socializados 

para o papel feminino (ESMERALDO, 2004). 

A capacidade de resistência constitui essas mulheres como detentoras de 

um poder exercido por meio de uma força organizada, que “criam novos espaços de 

emancipação” da mulher e da comunidade “frente aos seus opositores externos e, 

internamente, situando-se aí as possibilidades de emancipação” (SCHEFLER, 2010, 

p. 6).  

Segundo Sales (2007, p.439),  

 
Ao participar do campo político elas percebem que é preciso entrar no jogo, 
e jogar é tratar com o imprevisível, o novo, o desconhecido. Não existe um 
modelo pronto para estabelecer uma negociação; é preciso saber tratar com 
o inesperado, é desenvolver um pensar intempestivo, que dê vazão à 
criatividade, à espontaneidade.  

 
Por isso as mulheres rendeiras indicam novos modos de resistência e 

rompem as fronteiras das casas indo para o Acampamento e para o Projeto de 

Algas. Estar nesses espaços de luta além de promover ainda mais autonomia e a 

visibilidade, faz surgir economias de amizades, de vontades de assumir outras 

práticas para além das atividades domésticas, fazendo com que essas mulheres 

exercitem sociabilidades através da fala, da escuta e enxerguem suas próprias 

existências ligadas a um renascimento do ser mulher, explícita poeticamente na fala 

de Conceição, na qual encerro este capítulo: 
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Eu me enxergo assim, como uma pequena semente, alguém que quer 
contribuir né, quando a gente se insere é porque a gente tem um intuito, um 
desejo... e eu me enxergo assim, como uma pecinha, como um birro, como 
se fosse um birro cheio de linha pronto pra começar a tecer! É porque eu 
acho que, nosso grupo, são esses pares de birro, que junto começa uma 
peça, que é nossa luta, nossa existência, e que a gente não para se Deus 
quiser, tomara que Deus nos dê bastante saúde pra nós não parar. 
(Entrevista com Conceição, 33 anos, realizada dia 22/07/2013).  
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5 FIOS QUE TECEM A LUTA E A RESISTÊNCIA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No bater dos birros e no envolvimento com o cotidiano de luta da 

comunidade, os sonhos das mulheres rendeiras passam a agregar muitos sentidos. 

Os sonhos são reformulados de acordo com as reorganizações contínuas no modo 

de pensar e agir de cada mulher, dentro de uma reflexão sobre o passado, que 

possibilita um pensar sobre novas ações para o presente e para o futuro. No tempo, 

que modifica ou reafirma o significado do passado, os espaços são repensados, 

reconfigurados (ELIAS, 1998). 

Assim como as linhas utilizadas pelas mulheres rendeiras, com suas 

diferentes cores, as aspirações formam as rendas que enreda o cotidiano do grupo, 

com atribuições distintas dos homens, devido às díspares motivações e concepções. 

Segundo Ângelo,  

 
Na vida cotidiana são inseridas todas as motivações, tanto as particulares 
quanto as coletivas, abrangendo, de certo modo, a família como um todo. A 
mulher e o homem possuem cotidianos distintos, sobretudo devido às suas 
diferentes formações, necessidades e motivações. As diferenças 
visualizadas nos respectivos cotidianos demonstram também as atribuições 
de cada um no tempo e no espaço onde se encontram.  (ANGELO, 2005, 
p.107). 

 
Quando se fala em sonhos, D. Maria Júlia pensa em fortalecer o grupo, 

“que nosso grupo de mulher aumentasse, que nós tivesse até um projetim do grupo 

de mulher, pra gente ter mais retorno, pra gente ajudar pelo menos os filho da 

gente”. Observa-se que o fortalecimento do grupo por meio de projetos, visa um 

Sonho com praias em mim 
Sonho com a suave brisa 

que varre a fina areia, 
da praia que meu pé pisa 

que meu cabelo despenteia. 
 

Sonho com o vento forte 
que move as ondas do mar, 

não sei se vem do norte 
mas sei que faz o tempo mudar 

(Rosaly Stefani) 
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retorno econômico que não está ligado apenas à mulher, mas também à família e 

especialmente aos filhos.  

Isso mostra uma preocupação com o presente e o futuro das novas 

gerações, partilhada também por D. Ana que fala da importância de um 

desenvolvimento diferente, que possibilite geração de emprego e renda para a 

juventude por meio do fortalecimento da agricultura familiar. 

  
O desenvolvimento era que o jovem, o povo, desse mais valor a agricultura 
porque foi pra isso que a gente conquistou essa terra, foi pra fortalecer a 
nossa agricultura [...]. Era esse que era o meu sonho, ver o jovem aqui 
trabalhando pra sobrevivência deles e de mais outras pessoas. (Entrevista 
com D. Ana, 54 anos, realizada no dia 24/07/2013). 

 
Fortalecer a agricultura é possibilitar cada vez mais a união da 

comunidade e unidade familiar em condições digna; é sentir-se com direitos de exigir 

direitos em infraestrutura, estradas, saúde e educação; é sonhar com uma terra livre, 

fortificando a relação com o território; é corroborar com os movimentos sociais rurais, 

com a cultura e a luta camponesa.  

 
No assentamento é de ter mais unidade, ver o povo mais unido porque tá 
meio despedaçado hoje o assentamento. Tem um certo racha dentro do 
assentamento, mas o sentido da gente é de ver melhor né, da gente se unir 
mais, porque não há um lugar melhor do que esse. Eu acho que é aqui que 
a gente tem que permanecer e ficar com ele até o fim. (Entrevista com D. 
Ana, 54 anos, realizada dia 03/03/2013). 

 
[...] Para o acampamento, era que o Pirata e a mulher dele desistissem e 
dessem essa causa pra nós, a gente não sabe né, quanto tempo vai rolar 
ainda [...] e era isso o sonho do acampamento, que era que a gente 
conquistasse [...] é bom a gente viver, viver bem, não é pra nós não, é pra 
cada um, e a gente precisa também de mais infra estrutura, por causa das 
estradas que são horríveis [...] e tem nossos postos de saúde que precisa 
ser reativado, tem outros que em questão da saúde do povo precisa ser 
melhorado né, aqui, o assentamento é muito grande, precisava de 3 postos 
de saúde [...] e coisas que a gente espera que dê certo, se Deus quiser, a 
creche, de tempo integral, que seria ótimo, e as outras pendências [...] 
questão política. (Entrevista com Conceição, 33 anos, realizada dia 
22/07/2013). 

 
Historicamente a reprodução humana esteve sob a responsabilidade das 

mulheres, assumindo as lutas políticas para garantia das condições dignas de vida 

pela melhoria na habitação, na saúde e na educação. Deste modo, os anseios das 

mulheres rendeiras se entrelaçam com suas ações em grupo e os significados de 

caráter simbólico no ato de “fazer a renda” assumem valores de resistência, de 

solidariedade, reciprocidade e na construção do território camponês.  
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Aliadas aos homens, as mulheres rendeiras seguem fundamentadas em 

defesa de uma cultura do mar, no processo de luta contra a especulação imobiliária, 

a manipulação e influência política de fortes empresários do setor turístico no 

Estado, narrado em trechos dos versos de um cordel escrito por Chico Pescador, 

uma das lideranças comunitária do assentamento Maceió: 

 
Aqui na praia aonde eu moro chegou a especulação  

Trazendo muitos problemas pra toda população  
É que um bocado de dinheiro trazido do estrangeiro 

Estão querendo aqui botar  
Uma empresa hoteleira tá querendo se implantar  

E a origem do povo, aonde é que vai ficar?  
Meu povo por caridade não deixe acontecer não  
Que a tal da especulação está querendo afogar  
A origem e o costume do povo que aqui está! 

 
O pescador é um homem valente, enfrenta ondas no mar  
Sem falar em outros perigos que “às vez” se passa por lá 
Tem vez que barco pequeno tá num rumo de um grandão  

Eu lhe digo meu irmão, o cabra chega a se espantar  
Quando ver o “cara de ferro” que vem a se aproximar [...] 

 
Mas doutor preste atenção, nisso que eu vou lhe contar  

Todo esse perigo é nada perto do que vou falar 
Tô falando pro senhor da praia do Maceió,  
Nunca vi coisa melhor, você pode acreditar  

Nossa praia, nossas dunas precisamos preservar! 
Mas tem aí o tal do Pirata que não tá nem aí não 

Junto com outros piratas tão fazendo invasão 
Comprando até inocente  

Pra poder brigar com a gente causando desunião. 
 

Finalizando meu verso eu peço as autoridades  
Pro bem da humanidade não deixe isso acontecer 
Não deixe o povo sofrer com droga e prostituição!  

Vejo na televisão essas coisas acontecendo 
Uns estrangeiros trazendo e causando destruição 
Meu povo, por caridade, não deixe vir pra cá não!  

Nosso povo, nossa gente merece sua atenção! 
 

A especulação imobiliária é um fato cada vez mais presente no estado do 

Ceará, e, em termos gerais, é definida como “uma forma pela qual os proprietários 

de terra recebem uma renda transferida dos outros setores produtivos da economia, 

especialmente através de investimentos públicos na infra-estrutura e serviços 

urbanos” (CAMPOS FILHO, 2001, p. 48).  
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No Ceará a especulação imobiliária tem ocorrido, sobretudo na região 

litorânea devido as suas belas praias, que se tornaram paisagens cobiçadas para a 

implantação de luxuosos empreendimentos turísticos. Essa realidade já é vivenciada 

por outras comunidades pesqueiras no litoral cearense e vem acarretando 

implicações muitas vezes desfavoráveis para a população do campo. 

Segundo Woortmann (1991, p.28, grifo da autora), 

 
O turismo é parte de um grande movimento do capital. Veranistas e 
turistas, impregnados de fantasias "ecológicas", buscam o contado com a 
"natureza pura" e com nativos "autênticos"... apenas para se tornarem 
componentes de um novo ecossistema, e agentes de transformação do 
ambiente que existia antes de sua chegada. Alteraram o espaço da 
população "autêntica"; ocuparam até mesmo suas casas; introduziram uma 
nova concepção de tempo, na medida em que trouxeram uma nova 
sazonalidade dada menos pela relação com a natureza que com o mercado; 
seduziram as moças do lugar. Fazem parte do processo global de 
integração a uma nova ordem econômica. De um lado, a indústria turística 
juntou-se à agroindústria na expropriação de espaços básicos da mulher. 
De outro, as pessoas dos turistas mudaram as pessoas do lugar. 

 
O investimento no setor turístico do Estado faz parte de um programa 

implantado pelo governo federal em 1994, através do Ministério dos Esportes e 

Turismo e elaborado junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), Banco do Nordeste do Brasil (BNB) como órgão executor, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) como órgão financiador, e governos 

estaduais da região nordeste.  

Visando ampliar a participação do turismo na economia, o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE) abrange os nove 

estados do nordeste, além da região norte do estado de Minas Gerais e Espírito 

Santo. Busca por meio de um programa de crédito para o setor público (estados e 

municípios) o desenvolvimento organizado e contínuo da atividade turística e a 

“melhoria de vida” das famílias moradoras nas áreas beneficiadas (BANCO DO 

NORDESTE, 2014).   

Em sua segunda fase, o PRODETUR/NE está em processo de formação 

de 16 Pólos de Turismo94, no qual o Pólo Ceará Costa do Sol95 com quase 191 km 

de costa a oeste de Fortaleza, abrange 18 municípios, envolvendo em sua área de 

                                                           
94

 Os 14 Pólos Turísticos já instalados são: Costa dos Corais – AL; Descobrimento – BA; Chapada 
Diamantina – BA: Litoral Sul – BA; Salvador e Entorno – BA; Costa do Sol – CE; Capixaba do Verde e 
das Águas – ES; São Luís e Entorno – MA; Vale do Jequitinhonha – MG; Costa das Piscinas – PB; 
Costa dos Arrecifes – PE; Costa do Delta – PI; Costa das Dunas – RN; Costa dos Coqueirais – SE. 
95

  Sobre PRODETUR-CE ler LIMA (2003). 
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planejamento, desde a primeira fase do Programa, o município de Itapipoca96 

(BANCO DO NORDESTE, 2014a).   

O potencial turístico dessa mesorregião se deve ao fato de ter em comum 

a beleza das praias de dunas e coqueirais, além da presença do artesanato local, 

tornando-se, na visão do Programa, área de forte potencialidade para “investimentos 

em resorts, hotéis, pousadas, parques de diversões, casas de espetáculos, esportes 

e equipamentos náuticos e atividades ligadas à produção de artesanato às 

manifestações folclóricas locais” (BANCO DO NORDESTE, 2014b).   

 
Figura 20: Municípios envolvidos no PRODETUR/CE. 

 

Fonte: <http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/prodetur/polos/gerados/ 
            prodetur_polos_ceara.asp>. 

 
As ações que compõem a segunda fase do Programa são definidas com 

base no Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável (PDITS) 97, que prevê 

na questão ambiental, atividades de implantação de Centros de Promoção Turísticos 

/ Ambientais (CPTA‟s); Unidades de Conservação; urbanização de áreas no entorno 

de recursos hídricos; e recuperação e conservação ambiental de lagoas, lagamares, 

rios, orlas, dunas e falésias98 (SEMACE, 2010).  

                                                           
96

 A Área de Planejamento é formada pelos municípios de Aquiraz, Caucaia, Fortaleza, Itapipoca, 
Jijoca de Jericoacoara, Paracurú, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante e Trairí. 
97

 Maiores detalhes sobre o PDITS do Pólo Costa do Sol, pesquisar no site do BNB: 
  <http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/prodetur/downloads/gerados/pdits_ceara.asp>. 
98

 Sob responsabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), todas as 
atividades previstas no componente ambiental envolvem o município de Itapipoca, por meio da 
implantação da CPTA da Lagoa do Mato; da Área de Proteção Ambiental (APA) do estuário do Rio 
Mundaú; da urbanização do Poço Verde e do florestamento de áreas de dunas da Lagoa do Mato 
(SEMACE, 2010).  
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O PDITS foi elaborado no intuito de identificar e priorizar investimentos 

que possibilite gerar o desenvolvimento sustentável do turismo nas áreas 

beneficiadas na primeira fase do Programa, promovendo um ambiente adequado a 

novos investimentos geradores de emprego e renda, e, por conseguinte uma 

melhoria na qualidade de vida das comunidades locais (SEMACE, 2010).  

Todavia, segundo Haerbarth (2002), os espaços simbólicos que trazem 

consigo o valor simbólico como signo para determinada sociedade ou grupo, podem 

em torno dessa ideia, desenvolver grandes projetos preservacionistas que tem por 

fim, mais que respeito ao seu valor histórico-artístico, o resgate ou dar ênfase de 

identidades e ideologias dominantes. 

Segundo Santos (2007), com o governo envolvido no processo 

econômico em prol de um planejamento fortemente incentivado pelo discurso do 

desenvolvimento e no qual o sistema capitalista se beneficia, agrava ainda mais as 

disparidades sociais. O planejamento tem sido instrumento do capital para 

manutenção da pobreza, um fenômeno que é qualitativo e foi reduzido a um 

problema quantitativo, de dados numéricos que indicam a necessidade de sua 

superação por parte dos países pobres, seguindo o padrão de progresso dos países 

ricos do primeiro mundo.  

O planejamento no sistema capitalista passa a impor à economia política, 

responsável por mostrar a realidade e a partir dela definir as mudanças necessárias 

na política e na economia, uma política econômica a priori, deliberando mudanças 

sem levar em consideração a base concreta da real necessidade dos indivíduos 

(SANTOS, 2007, p. 15). Deste modo,  

 
A serviço do planejamento a economia perdeu seu status científico e se 
tornou simples ideologia, cujo fito é persuadir Estados e povos das 
vantagens daquilo que passou a ser chamado desenvolvimento: a venda da 
ideologia do crescimento aos Estados, a imposição de uma ideologia de 
sociedade de consumo às populações. Ambas combinadas induzem ao 
capital estrangeiro e à aceitação de um só parâmetro aplicável à economia, 
à sociedade, à cultura, à ética; em suma, à dependência e a dominação; à 
dominação através da dependência. (SANTOS, 2007, p.15).  

 
A invenção do Terceiro Mundo convenceu as pessoas dos países pobres 

com um discurso de subdesenvolvimento e com bases em uma nova ciência, 

conhecida como ciência regional, análise regional ou economia espacial. Assim, o 

“mundo subdesenvolvido” passa a beneficiar e difundir o capital por meio do 

planejamento regional, ajustando “a estrutura interna de dominação e dependência” 
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“aos interesses do sistema, não exclusivamente aos interesses da região dominante” 

(SANTOS, 2007, p.19-21). Para Santos (2007) não se refere a uma ciência, mas 

uma ideologia que se modifica conforme as necessidades do sistema capitalista. 

No discurso do desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, 

 
Tudo está ligado. A atração da força de trabalho é um colorário dos 
investimentos e os salários mais baixos são um fator adicional para 
aumentar os lucros e inflar a mais-valia do grande capital. [...] Quanto às 
obras de grande porte, elas são de fato um cavalo de Tróia, um presente 
envenenado. Estes investimentos envolvem outros de porte igual ou ainda 
maior, e gradualmente conduzem o país para uma posição de dependência, 
cuja constante é o aprofundamento do capital. [...] Sob o novo projeto, a 
modernização das áreas rurais aparece como imperativa. Ele contribuirá 
para a especialização regional e para a introdução de novos modelos de 
consumo que possibilitarão a difusão ou expansão de uma economia 
monetária. (SANTOS, 2007, p. 22, 25, 30). 

 
De acordo com Losekann (2011) ao analisar a realidade das famílias 

camponesas em Piratini - RS, observa-se que os programas propostos para 

implementar geração de renda foram pensados fora das comunidades e 

desconsideram a realidade, os saberes e as práticas locais. Para a autora (2011, 

p.39), é indispensável 

 
considerar as pressões externas que se acentuam através da globalização, 
com ênfase no modelo de desenvolvimento exógeno verticalizado que 
ocorre de forma imperialista através da imposição de tecnologias e relações 
de mercado que visam a acumulação e concentração de capital. 

 

Deste modo, sugerir a melhoria da condição de vida de famílias 

camponesas atrelando investimentos a um modelo de desenvolvimento exógeno no 

qual as famílias são excluídas ou são oneradas, distancia-o do conceito de 

sustentável e põe em questão o sentido de desenvolvimento.  

 

5.1 Desenvolvimento: Para quem? 

 

É importante refletir acerca da expressão “desenvolvimento”, que surge 

quando o ser humano passa a modificar a natureza. Em sua análise, Esmeraldo 

(2012)99 ressalta três dimensões dessa palavra: a primeira envolve diretamente os 

autores que propõe o seu uso. De acordo com a autora, o termo reflete processos 

                                                           
99

 Palestra ministrada no Seminário Integrador III do Programa de Pós Graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA, Universidade Federal do Ceará – UFC, realizado 
em 2012. 
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produzidos na sua discursividade, ou seja, os autores não conseguem entender 

“desenvolvimento” como um conceito, mas como uma produção de uma 

discursividade.  

Para Esmeraldo (2012), há um discurso em construção que faz essa 

interlocução entre natureza e humanidade e por isso, é importante levantar algumas 

reflexões: quem o produz, como ele é produzido, para quem e com que interesse, 

quais as relações de poder envolvidas nesse discurso? 

A ideia de desenvolvimento toma força após a crise mundial deixada pela 

Segunda Guerra Mundial. A sociedade ocidental ressurge com uma visão de 

progresso e iniciando um período de crescimento econômico, acreditava-se que a 

industrialização seria capaz de um desenvolvimento infinito (RODRIGUEZ; SILVA, 

2009). Contudo, 

 
A ideia do desenvolvimento a qualquer preço tem seus antecedentes na 
história das ideias, porque surge no Renascimento com o voluntarismo da 
concepção de desenvolvimento histórico. Isso caracteriza o humanismo do 
Renascimento que tem a convicção de um progresso infinito e ilimitado, 
empolgado pelo homem (RODRIGUEZ; SILVA, 2009, p.34). 

 
O sentido econômico tem caracterizado e dominado o discurso do 

desenvolvimento que se universaliza como verdadeiro para todas as sociedades. 

Quando outras sociedades se diferenciam do modelo de desenvolvimento 

econômico proposto, é logo apontado como um subdesenvolvimento, na tentativa de 

negar o conflito existente no processo de desenvolvimento (ESMERALDO, 2012).  

Para Resende (s.d.) apud Camargo (2003, p.70), o crescimento 

econômico, apesar de ser uma condição imprescindível, não é suficiente para definir 

o desenvolvimento, já que “o crescimento refere-se a incrementos quantitativos, o 

desenvolvimento implica melhorias qualitativas”. Portanto, considerar apenas o 

sentido econômico desse campo político, não atende a todos os interesses. É 

preciso questionar essa visão reduzida de desenvolvimento colada apenas à 

dimensão econômica e atrelar outras dimensões importantes que também precisam 

ser levadas em conta: a dimensão cultural, ambiental e das sociabilidades. 

Além disso, o discurso da dimensão macroeconômica permanece 

dominando as reflexões de grandes organizações internacionais com “soluções 

liberais, situadas no quadro macro-econômico”, que “não é suficiente para produzir 
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soluções inovadoras, que respondam às necessidades de desenvolvimento” 

(PECQUEUR, 2005, p.11).   

Segundo Césaire (2006) no discurso sobre o colonialismo100, todo o 

discurso modernizador e de tecnologia, das boas condições de vida, melhor 

educação e menos pobreza, que se pensa atrelada com a idéia de progresso, 

tornam-se promessas vazias. A colonização apenas desconstitui a cultura que já 

havia no lugar, produz subserviência, trabalho forçado e “coisifica” o ser humano, ou 

seja, torna objeto o colonizado e também o colonizador. 

 
¿Seguridad? ¿Cultura? ¿Juridicidad? Mientras tanto, miro y veo, en todos 
los lugares en donde hay colonizadores y colonizados cara a cara, la fuerza, 
la brutalidad, la crueldad, el sadismo, el golpe [...] Entre colonizador y 
colonizado sólo hay lugar para el trabajo forzoso, para la intimidación, para 
la presión, para la policía, para el tributo, para el robo, para la violación, 
para la cultura impuesta, para el desprecio, para la desconfianza [...] Ningún 
contact humano, sólo relaciones de dominación y submisión que 
transforman al hombre colonizador en vigilante, en suboficial, en cómitre, en 
fusta, y al hombre nativo en instrumento de producción. Me toca ahora 
plantear una ecuación: colonización = cosificación. [...] Me hablan de 
progreso, [...] yo hablo de sociedades vaciadas de ellas mismas, de culturas 
pisoteadas, de instituciones minadas, de tierras confiscadas, de religiones 
asesinadas, de magnificencias artísticas aniquiladas, de extraordinarias 
posibilidades suprimidas. (CÉSAIRE, 2006, p. 20) 

 
Para Césaire (2006) a ideia do progresso e da tecnologia não deveria ser 

pensada vinculada ao ocidente ou a uma cultura, pois se não tivesse havido a 

colonização, as diversas culturas encontrariam meios de desenvolver-se. Garcia 

Canclini (1998, p. 283) enfatiza que as “novas modalidades de organização da 

cultura, de hibridização das tradições de classes, etnias e nações requerem outros 

instrumentos conceituais”, ressaltando que as culturas híbridas constituem a própria 

modernidade. 

Esmeraldo (2012) expõe que o discurso de “desenvolvimento” não se 

refere a um conceito clássico e não existe como um conceito abstrato. Estando 

permanentemente em disputa, a autora esclarece como segunda dimensão que 

“desenvolvimento” é um campo político, e que, estando no plano discursivo, é 

estabelecido a serviço de um campo político hegemônico, que age a partir dos seus 

critérios, interesses, valores, relação de dominação e poder construídos sobre o 

outro.  

                                                           
100

 Para o autor, politicamente não existe mais colonialismo, mas refletindo sobre o capitalismo e suas 
formas de extorsão silenciosa ainda se percebe um colonialismo cultural e epistemológico. 
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Há um discurso hegemonizado por meio de um sujeito social (individual 

e/ou coletivo) que institui em sociedade o que Foucault chama de regimes de 

verdade, esquecendo ou obscurecendo que “desenvolvimento” é polissêmico, e que 

os processos de desenvolvimento devem ser pensados numa perspectiva crítica, na 

sua historicidade, na relação com a cultura (ESMERALDO, 2012).  

Segundo Lander (2005), 

 
Esta é uma construção eurocêntrica, que pensa e organiza a totalidade do 
tempo e do espaço para toda a humanidade do ponto de vista de sua 
própria experiência, colocando sua especificidade histórico-cultural como 
padrão de referência superior e universal. Mas é ainda mais que isso. Este 
metarrelato da modernidade é um dispositivo de conhecimento colonial e 
imperial em que se articula essa totalidade de povos, tempo e espaço como 
parte da organização colonial/imperial do mundo. Uma forma de 
organização e de ser da sociedade transforma-se mediante este dispositivo 
colonizador do conhecimento na forma “normal” do ser humano e da 
sociedade. As outras formas de ser, as outras formas de organização da 
sociedade, as outras formas de conhecimento, são transformadas não só 
em diferentes, mas em carentes, arcaicas, primitivas, tradicionais, pré-
modernas. […] São colocadas num momento anterior do desenvolvimento 
histórico da humanidade (Fabian, 1983), o que, no imaginário do progresso, 
enfatiza sua inferioridade. (LANDER, 2005, p.27). 

 

Para Lander (2005, p.34), a noção de moderno com um padrão cultural 

ocidental tido historicamente como universal, e que está intimimante ligada a 

construção do discurso desenvolvimentista, faz com que seja negada a 

“possibilidade de lógicas culturais ou cosmovisões próprias”, pela ideia de atrasado 

ou não-modernas. Segundo Laraia (2009, p.87), torna-se ato de etnocentrismo não 

considerar a lógica própria de cada sistema cultural, atribuindo-lhe grau de 

irracionalidade e por conseguinte buscando transferir a lógica de um sistema para o 

outro. 

A concepção de desenvolvimento tem sido comumente limitada por uma 

“razão emancipadora” que é preciso ser rompida, para trazer à negação o mito da 

modernidade, transcendendo a razão eurocêntrica tida como “moderna” e afirmando 

a alteridade do “outro”, antes negada e vitimada pela “modernidade” (DUSSEL, 

2005). 

 
Ao negar a inocência da “Modernidade” e ao afirmar a Alteridade do “Outro”, 
negado antes como vítima culpada, permite “des-cobrir” pela primeira vez a 
“outra-face” oculta e essencial à “Modernidade”: o mundo periférico colonial, o 
índio sacrificado, o negro escravizado, a mulher oprimida, a criança e a cultura 
popular alienadas, etc. (as “vítimas” da “Modernidade”) como vítimas de um ato 
irracional (como contradição do ideal racional da própria “Modernidade”). […] 
Supera-se a razão emancipadora como “razão libertadora” quando se 
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descobre o “eurocentrismo” da razão ilustrada, quando se define a “falácia 
desenvolvimentista” do processo de modernização hegemônico. Isto é 
possível, mesmo para a razão da Ilustração, quando eticamente se 
descobre a dignidade do Outro (da outra cultura, do outro sexo e gênero, 
etc.); quando se declara inocente a vítima pela afirmação de sua Alteridade 
como Identidade na Exterioridade como pessoas que foram negadas pela 
Modernidade. Desta maneira, a razão moderna é transcendida (mas não 
como negação da razão enquanto tal, e sim da razão eurocêntrica, violenta, 
desenvolvimentista, hegemônica). Trata-se de uma “Trans-Modernidade” 
como projeto mundial de libertação em que a Alteridade, que era co-
essencial à Modernidade, igualmente se realize. […] A “realização” seria 
agora a passagem transcendente, na qual a Modernidade e sua Alteridade 
negada (as vítimas) se co-realizariam por mútua fecundidade criadora. O 
projeto transmoderno é uma co-realização do impossível para a 
Modernidade; ou seja, é co-realização de solidariedade, que chamamos de 
analéptica, de: Centro/Periferia, Mulher/Homem, diversas raças, diversas 
etnias, diversas classes, Humanidade/Terra, Cultura Ocidental/Culturas do 
mundo periférico ex-colonial, etc.; não por pura negação, mas por 
incorporação partindo da Alteridade. (DUSSEL, 2005, p.60). 

 
É preciso enxergar os sujeitos que produzem os discursos e para quem 

estão produzindo o discurso de desenvolvimento. Sugerindo pensar os conflitos, as 

relações de poder e as resistências numa apreensão foucaultiana, enfatizada por 

Haesbaert (2011, p.83-84) quando diz que “o poder não é um objeto ou coisa, mas 

uma relação, e que esta relação, ainda que desigual, não tem um “centro” unitário de 

onde emana o poder”. 

Esmeraldo (2012) apresenta como terceira dimensão o “desenvolvimento” 

enquanto campo de análise, que deve ser pensado numa perspectiva de 

distanciamento e ao mesmo tempo de envolvimento para que de fato se possa 

compreender os significados que cada sociedade atribui, incorpora e compreende. 

Que sujeitos são considerados? Que saberes, técnicas e práticas são 

pensadas pelos modelos de desenvolvimento? Segundo Esmeraldo (2012), 

dependendo do lugar desse sujeito social e da sua relação e compreensão com a 

natureza se tem a construção da divergência, das tensões e das diferenças. 

Quando são propostos programas que visam o desenvolvimento 

sustentável do turismo, é importante salientar que a palavra sustentável também 

pode assumir diferentes significados, e essas diferenças afetam a compreensão 

acerca da sustentabilidade no debate sobre o desenvolvimento e sua relação com a 

questão ambiental (ARROYO; SCHUCH, 2006).  

A expressão “desenvolvimento sustentável” advém de um longo processo 

contínuo e complexo que permitiu uma variedade de abordagens, definições e 

interpretações. Para Dahl (1997) apud Bellen (2006, p. 27) “é claramente um 
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conceito carregado de valores, e existe uma forte relação entre os princípios, a ética, 

as crenças e os valores que fundamentam uma sociedade ou uma comunidade e 

sua concepção de sustentabilidade”.  

A partir da Segunda Guerra Mundial, a concepção de desenvolvimento 

econômico, suas orientações e aplicações, conceberam o meio ambiente como uma 

externalidade, fora da economia, maximizando os recursos naturais para geração de 

ganhos e lucros. Sem expressão monetária a natureza era vista como inesgotável 

(RODRIGUEZ; SILVA, 2009, p.53). 

Após uma crítica da visão mecanicista e determinista da concepção de 

desenvolvimento, nasceram duas novas visões a respeito da Teoria do 

Desenvolvimento: o Desenvolvimento Integral Humano, que tinha ênfase nas 

pessoas, nos grupos sociais e comunidades, e o Ecodesenvolvimento101.  

Ao longo do processo histórico de reavaliação crítica da relação existente 

entre a sociedade civil e seu meio natural, foi estabelecido na Conferência de 

Estocolmo em 1973, a utilização da palavra ecodesenvolvimento para propor uma 

visão de desenvolvimento ecologicamente norteado, que posteriormente, seria 

utilizado para caracterizar uma concepção de política de desenvolvimento 

(CAMARGO, 2003).  

Segundo Camargo (2003), 

 
Essa nova visão integrou basicamente seis aspectos, que deveriam guiar os 
caminhos do desenvolvimento: a) a satisfação das necessidades básicas; b) 
a solidariedade com as gerações futuras; c) a participação da população 
envolvida; d) a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em 
geral; e) a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança 
social e respeito a outras culturas; f) programas de educação (CAMARGO, 
2003, p.66). 

 

No embate entre as críticas feitas pelos movimentos sociais a partir dos 

anos 1960 e 1970 e os interesses das elites políticas em alcançar o padrão de vida 

ocidental, subordinando as ideias ambientalistas aos estabelecidos neoliberais, 

surge um novo modelo de desenvolvimento que integra a natureza no processo de 

desenvolvimento: o desenvolvimento sustentável (RODRIGUEZ; SILVA, 2009).  

Segundo Sachs (1993) apud Camargo (2003), o termo 

ecodesenvolvimento foi substituído por desenvolvimento sustentável, introduzido na 
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 Sobre os princípios conceituais e ecológicos da Teoria sobre o Ecodesenvolvimento ver, 
Rodriguez e Silva, 2009, p.56. 
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década de 1980, amplamente divulgado pelo Relatório de Brundtland (1987), e 

consolidado com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a RIO-92.  

De acordo com Rodriguez e Silva (2009, p. 59-61), a noção de 

desenvolvimento sustentável foi construída a partir de um processo gradual. A 

formulação de sua concepção passou por quatro fases fundamentais: a primeira 

dizia respeito à crise ambiental, com a preocupação sobre os efeitos ambientais 

negativos provenientes das ações humanas. A segunda fase, compreendida a partir 

da década de 1980, possibilitou um processo crítico sobre a Teoria de 

Desenvolvimento que havia sido formulada. Nessa etapa aconteceu a conceituação 

teórica de desenvolvimento sustentável. 

A partir do ano de 1992, com a Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro, a Eco-92, iniciou-se 

a fase de institucionalização da concepção de desenvolvimento sustentável, 

incorporando aos processos de desenvolvimento a sustentabilidade ambiental.  

Na Eco-92 a ênfase era o respeito e a proteção do meio ambiente, mas 

conforme Canuto (1998, p.75, apud COSTA NETO; CANAVESI, 2002, p.206), 

idealizar o desenvolvimento sustentável apenas pelo “uso prudente dos recursos 

hoje para os ricos de amanhã, de qualquer forma salvaguardaremos por algum 

tempo mais a sustentabilidade ecológica. Mas a exclusão da dimensão social 

esvazia a própria ideia de desenvolvimento”. Segundo Rodriguez e Silva (2009, 

p.63) nesse período apareceram várias correntes políticas com interpretações 

distintas sobre a concepção de desenvolvimento sustentável, bem como,  

 
Simultaneamente à Conferência do Rio, também na mesma cidade, era 
organizada a Conferência da Terra, por ecologistas de entidades e 
organizações não governamentais do mundo inteiro. Nessa conferência foi 
formulada uma concepção alternativa de desenvolvimento sustentável. 

 
Com a elaboração de vários documentos e 33 tratados, todos inseridos 

num documento intitulado “Carta da Terra”, as organizações não governamentais 

reconheceram uma crise planetária global e acusaram os governos de propor um 

desenvolvimento sustentável que torna a natureza uma mercadoria, gerida pelo 

mercado, o que reduz o problema ético e político do meio ambiente em caráter 

técnico. Além de manter a “introdução de reformas capitalistas que vão resolver as 
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contradições, preservando os privilégios de poucos para custear com sacrifícios a 

maioria” (RODRIGUEZ; SILVA, 2009, p.69).  

Para Rodriguez e Silva (2009, p.70-71) a proposta alternativa de 

desenvolvimento sustentável contida na Carta da Terra, assemelha-se a 

interpretação do ecodesenvolvimento, fundamentada em princípios equitativos e de 

reciprocidade, autogerenciado e autônomo, ecologicamente equilibrado, com 

ajustamento das tecnologias em harmonia com os valores culturais, as tradições e 

os potenciais de cada comunidade, dentre outras variantes voltadas a atender as 

necessidades das populações e eliminar as desigualdades nas relações 

econômicas. 

No ano 2000 inicia-se a fase de gestão ambiental, com o aparecimento de 

vários projetos práticos voltados a reverter as condições de insustentabilidade, e, 

 
Apesar das diferentes interpretações surge um consenso entre o que é e o 
que não é sustentável. Porém, existe uma tendência a identificar 
sustentabilidade com sustentabilidade econômica e considerar o 
crescimento econômico como sinônimo de desenvolvimento sustentável. 
Dessa maneira, sua ideia original foi uma concepção adaptativa dos 
sistemas econômicos e sociais ao meio natural. Acaba sendo substituída 
por uma concepção neodesenvolvimentista, em que o meio natural tem que 
se adaptar ao crescimento econômico.  (RODRIGUEZ; SILVA, 2009, p.63). 

 
Em 2002, na Cúpula de Johannesburgo, a visão é ampliada e passa a 

resguardar a justiça social e a luta contra a pobreza. Entretanto, a concepção de 

desenvolvimento sustentável estabelecida por iniciativa das Nações Unidas 

permanece norteada pelo crescimento econômico e intimamente relacionada ao 

processo de globalização. Segundo Rodriguez e Silva (2009, p.11), 

 
O conceito original, na realidade, antes de sua formulação no ano de 1985, 
pela Comissão Bruntland das Nações Unidas, era de considerar o 
desenvolvimento sustentável como um processo de adaptação da economia 
e da sociedade às condições do meio natural. Nessa nova concepção da 
UNESCO (2005) pretende-se uma adaptação aos processos culturais, 
tendo a economia como elemento decisivo, através do crescimento 
econômico e como motor do desenvolvimento. [...] concepção de 
desenvolvimento sustentável que sob uma maquiagem de justiça social e 
luta contra a pobreza, mais que tudo se encaminha a dar preferência ao 
crescimento econômico, à apropriação privada sobre os meios de produção 
(fundamento das correntes neoliberais) e ao predomínio da concepção de 
democracia representativa.  

 
A tendência neodesenvolvimentista passa a ser cada vez mais 

questionada por ambientalistas e ecossocialista dos movimentos sociais, e o 

desenvolvimento como sinônimo de crescimento a se revelar finito. Esse novo 
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paradigma passa a ter duas grandes percepções gerais de desenvolvimento 

sustentável: uma oficial, sustentada pelas Nações Unidas e os governos, e outra 

proposta pelas organizações sociais (não governamental e sociedade civil).  

A versão oficial considera o meio ambiente como motor do progresso 

econômico, muitas vezes identificando desenvolvimento sustentável com o 

crescimento sustentável. Entretanto, é importante salientar que no discurso político a 

concepção de desenvolvimento sustentável tem sua interpretação de várias 

maneiras, com base ideológica (RODRIGUEZ; SILVA, 2009).    

A visão alternativa, todavia, entende o desenvolvimento como um 

processo complexo que está relacionado com todas as esferas da sociedade, 

conforme especifica Rodriguez e Silva (2009, p.75): 

 
Por desenvolvimento não se entenderia um ou outro estado final, mas sim o 
processo e a transição para cultivar graus de racionalidade crescente, 
governados por um projeto cultural que transcenderia e abraçaria os 
aspectos naturais, econômicos e políticos. Ou seja, entender o 
desenvolvimento, em primeiro lugar, como a articulação de estruturas ou 
sistemas ambientais, econômicos, políticos e socioculturais, cada um com 
seus próprios atributos sistêmicos, caracterizado também por modos 
específicos ou formas de sustentabilidade. 

 
O processo de desenvolvimento sustentável passa por uma 

reconceituação a partir da incorporação da noção de sustentabilidade, onde as 

categorias da sustentabilidade econômica, sociocultural seriam adaptadas à 

categoria da sustentabilidade ambiental102. 

Segundo Bellen (2006, p.27),  

 
Existem múltiplos níveis de sustentabilidade, o que leva à questão da inter-
relação dos subsistemas que devem ser sustentáveis, o que, entretanto, por 
si só, não garante a sustentabilidade do sistema como um todo. É possível 
observar a sustentabilidade a partir de subsistemas como, por exemplo, 
dentro de uma comunidade local, um empreendimento industrial, uma 
ecorregião ou uma nação, entretanto deve-se reconhecer que existem 
interdependências e fatores que não podem ser controlados dentro das 
fronteiras desses sistemas menores.  

 
Refletir sobre a agricultura familiar se faz necessário pensar uma 

sustentabilidade em diversos contextos, permitindo, nos moldes de Leff (2006, 

p.264), uma Racionalidade Ambiental que se “constrói integrando as esferas de 
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 Segundo Rodriguez e Silva (2009, p.78), a sustentabilidade ambiental relaciona-se aos 
ecossistemas e aos geossistemas, a sustentabilidade econômica está associada aos sistemas 
tecnológicos e econômicos, e a sustentabilidade sociocultural envolve os sistemas socioambientais. 
Juntas elas formam a sustentabilidade para o desenvolvimento. 
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racionalidade teórica, substantiva, material, instrumental e cultural [...] onde os 

valores se convertem em princípios produtivos que dão coerência a uma nova teoria 

da produção”. 

Quando se refere às mulheres rendeiras do Assentamento Maceió, 

observa-se o princípio de uma ideia integral da sustentabilidade, compreendendo 

que não há como tratar às questões humanas e ambientais sem pensá-las dentro de 

um contexto de unicidade, ou seja, “o vínculo sociedade-natureza deve ser 

entendido como uma relação dinâmica, que depende da articulação histórica dos 

processos tecnológicos e culturais” (LEFF, 2007, p. 62).  

O vínculo sociedade-natureza é visível na fala de D. Graça sobre a 

importância de fazer parte da luta pela praia:  

 
Pra mim representa tudo, representa a história dos mais antigo, porque nós 
temo o cemitério lá, meus irmãozin pequeno que morreram são tudo 
enterrado lá, porque os patrão não dava oportunidade de ter um cemitério 
pra nós, nós tinha que morrer e ser jogado pros urubus  comer, [...] e aí na 
praia essa época, porque hoje tá muito cobiçada, mas esse época não tinha 
dono, podia fazer qualquer coisa na praia, e aí as família daqui fizeram um 
cemiteriozinho na praia, que o morro, as dunas enterra, às vezes 
desenterra, e ali pra mim significa tanta coisa: a história dos nossos 
antepassado, a nossa história. E deixar pra essa nova geração, essa que tá 
atuando hoje e as outras que vem aí, porque nós ainda caminha pelo 
mesmo rastro dos nossos pais, o mesmo caminho que os nossos pais 
passava, nós estamo passando, e aí a gente quer deixar, eu pelo menos 
deixar pra nova geração, passar no mesmo rastro que nós caminhemo... 
Nossos passos não são em vão não. (Entrevista com D. Graça, 64 anos, 
realizada no dia 23/07/2013). 

 
Sustentabilidade é preservar a natureza e a história dos mais antigos, é 

manter o território em sua dimensão simbólica. Como diz Bonnemaison e Cambrèzy 

(1996, p.13-14) apud Haesbaert (2011, p.73), é pertencer a um território, guarda-lo e 

habita-lo, se impregnar dele, ou seja, considera-lo para além de sua função material 

e reconhecer o princípio espiritual, já que “os viventes não são os únicos a ocupar o 

território, a presença dos mortos marca-o mais do que nunca com o signo do 

sagrado”.  

Existem várias posições sobre o conceito de sustentabilidade, que variam 

de uma visão restrita até uma visão mais ampla, como explicita Arroyo & Schuch 

(2006, p.48): 

 
Temos desde posições mais restritivas que vêem a sustentabilidade em 
relação a durabilidade do desenvolvimento econômico tal como 
conhecemos – da sua capacidade de se manter ao longo do tempo, sem 
uma reflexão mais aprofundada sobre suas conseqüências – até posições 
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mais amplas, que concebem a sustentabilidade como um poderoso vetor 
para mudanças estruturais no modo de produção, na organização social e 
na maneira como nos relacionamos com o ambiente que nos cerca. Entre o 
amplo e o restrito, uma miríade de alternativas e combinações!. 

 
As mulheres rendeiras comungam com o conceito mais amplo, que 

envolve não só os aspectos econômicos, mas também os culturais, sociológicos, do 

direito, da política e da ética. Numa concepção sistêmica103, “a sustentabilidade 

visaria preservar não só a natureza e a biodiversidade, mas ainda a 

heterogeneidade cultural, o pluralismo político e as relações dinâmicas entre o local 

e o global” (ARROYO; SCHUCH, 2006, p.51).  

 
nós sempre fala que nós não somos contra ao turismo, porque hoje o 
turismo é a mina de ouro do mundo, mas um turismo que dê 
sustentabilidade a nossa família, que tenha uma geração de renda nas 
famílias nativa, e que não leve o que nós tem, nós não que somo 
analfabetos, mas nossos filhos que já é capaz de desenvolver um projeto 
turístico aqui na praia, e é isso o nosso intuito de tá na praia, e até porque o 
mar é nosso pai, a terra é nossa mãe, e nós não quer perder nem nosso pai 
nem nossa mãe, porque é do mar e da terra que nós tiramos nosso 
sustento.  (Entrevista com D. Graça, 64 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
A fala de D. Graça ratifica os significados da terra e do mar para as 

famílias e perdê-los significaria ameaçar o sustento da vida, da própria existência. 

Portanto, partindo do pressuposto que “o desenvolvimento sustentável é 

ressignificado a partir da cultura” (LEFF, 2006, p.418), avalia-se que as mulheres 

rendeiras tornam-se sujeitos nessas redes, conexões e articulações, por um objetivo 

comum, por estruturas democráticas de participação e de aprendizagem.  

Deste modo, elas forjam estratégias na busca de construir um projeto de 

desenvolvimento com mais participação social e mais sustentabilidade a partir de 

suas potencialidades e vocações: um desenvolvimento territorial endógeno 

(ZAPATA et al., 2007). 

 
A gente pensa em melhorar o lugar mesmo né, a gente pensa assim em 
fazer atividade pra melhoria mesmo do assentamento né, do lugar que a 
gente mora. A gente pensa assim, porque a gente vive nessa luta mesmo 
que a gente vive ali na praia qual é o pensamento da gente? É de quando 
vencer a gente fazer alguma atividade pra gente lá. [...] O futuro de nossos 
filhos que a gente sempre sonha é sobre essas conquistas mesmo que a 
gente vive lutando né, pra haver as conquistas das coisas que é pro futuro 
dos nossos filhos mesmo. [...] a gente quer várias atividades lá, mas que 
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 No contexto atual faz-se necessário aplicar o enfoque sistêmico na análise do desenvolvimento 
sustentável. De acordo com Rodriguez e Silva (2009, p.104), a Teoria Geral dos Sistemas constitui a 
base metodológica do chamado “pensamento sistêmico”, que de uma maneira simples pode ser 
conceituada em “ver as coisas do conjunto”.  
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sejam do assentamento. (Entrevista com D. Dedê, 52 anos, realizada dia 
04/03/2013). 

 
É pensar numa sustentabilidade a partir de um desenvolvimento 

endógeno, entendido quando “o global se impõe e o local nos pula a cara” 

(COURLET, 1994 apud PECQUEUR, 2005, p.17). Segundo Guzmám (2002) apud 

Losekann (2011, p.95),  

 
o externo se incorpora ao endógeno quando tal assimilação respeita a 
identidade local e, como parte dela, a auto-definição de qualidade de vida. 
Sendo assim, trabalhando com a singularidade do lugar, com a ecologia 
local, com a força de trabalho, etc., o desenvolvimento endógeno torna-se 
um caminho para a construção de diferentes estratégias na busca pela 
sustentabilidade e para a efetivação de uma racionalidade ambiental. Neste 
processo, os indivíduos são sujeitos do desenvolvimento, ao contrário do 
que ocorre no desenvolvimento exógeno. 

 
O enfoque proposto neste trabalho tem como alicerce a visão das 

mulheres rendeiras, naquilo que Magnani (2002) apud Leite e Vasconcelos (2007, 

p.173) titula de “de perto e de dentro”, que possibilita introduzir o ponto de vista dos 

atores “para além do olhar „competente‟ que decide o que é certo e o que é errado e 

para além da perspectiva e interesse do poder, que decide o que é conveniente e 

lucrativo”. 

 

5.2 Acampamento: tempo de espera, território de resistência 

 

Identificar e valorizar o potencial de um território, reconhecendo e, 

sobretudo mobilizando os atores sociais envolvidos, torna-se o desafio para as 

estratégias de um desenvolvimento territorial104. No caso do Assentamento Maceió, 

o acampamento pode ser considerado um processo de desenvolvimento territorial, já 

que, segundo Pecqueur (2005, p.12), “o desenvolvimento territorial designa todo 

processo de mobilização dos atores que leve a elaboração de uma estratégia de 

adaptação aos limites externos, na base de uma identificação coletiva com uma 

cultura e um território”.  
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 Compartilho das afirmativas de Pecqueur (2005) de que o uso do termo “local” no desenvolvimento 
dá a ideia de pequeno, “localista”. Por isso a escolha pelo uso de desenvolvimento “territorial”, que 
identifica um sistema local de atores num território construído. 
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 Figura 21 – Acampamento Nossa Terra, Praia do Maceió / Itapipoca-CE. 

 
 Fonte: própria autora (2013).                                

                    
O dia a dia no acampamento reflete o compromisso das mulheres 

rendeiras a favor da praia e da manutenção de um lugar do sustento. A luta não é 

simplesmente por mais terra, mas pela preservação da identidade do Assentamento, 

do espaço geográfico como reprodução de vida das famílias, além da preservação 

do bioma local ameaçado pela implantação do mega empreendimento turístico. 

Luzia retrata como iniciou a ideia do acampamento, em que momento as 

mulheres se inseriram na luta e como ela a enxerga: 

 
Surgiu a história do acampamento porque tinha a questão do Pirata 
querendo invadir nossa praia, e o grupo se juntou, conversou e se 
acampemo lá. O pessoal do MST também deu uma grande força, até hoje 
tá junto com nós também, nessa parte ai de nóis se acampar lá na praia, e 
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tamo lá pro que der e vier segurando, sendo com chuva, seja com sol, mas 
tamos lá. [...] Foi quando surgiu a história do Pirata que tinha encontrado a 
nossa praia e começou a botar material lá, todo mundo se mexeu todo 
mundo se levantou, e aí quando se levantou não foi só o homem, a mulher 
também se levantou junto com o marido pra tá junto lá pra defender nossa 
praia. [...] Pra mim tem sido muito bom, porque nunca tive é intenção nem 
desde menina, de moça, de morar em cidade, então eu gosto muito de 
morar no interior, e gosto muito da praia, então eu não quero que um 
estrangeiro venha tomar conta da nossa praia, pra nós não ficar sem nossa 
praia, não queremos isso. Então, nós estamos lá pra nossa praia não ser 

invadida nunca. (Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada em 22/07/2013). 

 
Após a ocupação, as famílias criaram um sistema organizativo que 

atualmente funciona com três grupos: Grupo de Cima, Grupo do Meio e Grupo de 

Baixo105. O sistema organizativo se constitui para as famílias em um novo exercício 

de fazer política e suas normas regem a divisão por grupos, influenciada pelas 

experiências das mulheres, pelos laços de amizade, vivência anterior e proximidade 

das moradias. Esses critérios podem ser considerados como uma forma de 

resistência a um modelo associativista nos moldes de uma democracia 

representativa, permanecendo deste modo redes de sociabilidade em que todos são 

representantes da luta.  

Cada grupo fica responsável pela vigília do acampamento por um período 

de aproximadamente 12 horas. No período noturno, observa-se a presença dos 

homens junto com as mulheres, mas durante o dia a vigília é feita na maioria das 

vezes apenas pelas mulheres.  

 
Surgiram os grupos, questão de três grupos que faz parte lá da praia, o 
grupo de cima, o grupo do meio, e o grupo de baixo, então é o jacaré e os 
dois grupos do Maceió. Então cada dia é um dia de um grupo lá, [...] cada 
grupo tem dois dias lá no acampamento, o grupo que eu faço parte é o 
grupo do meio, ele tem terça e sexta lá no acampamento, o grupo de cima 
tem segunda e quinta e o grupo do jacaré tem quarta e sábado, lá no 
acampamento. [...] cada dia passa um grupo lá, sempre tem gente lá. 

(Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada em 22/07/2013). 

 
Tem 3 grupo, cada grupo tem 2 dias na semana pra ir, ai cada grupo tem 
um quarto, ai cada uma coloca suas coisas, suas almofadas, ai eu levo é 
minha almofada. (Entrevista com D. Maria da Paz, 61 anos, realizada em 
23/07/2013). 

 
Conforme D. Maria da Paz, cada grupo possui um quarto no 

acampamento onde se guardam as almofadas das rendeiras e outros utensílios do 

                                                           
105

 O nome foi definido tendo como base a localização geográfica das casas das famílias envolvidas. 
As pessoas envolvidas no Grupo de Cima moram no início da comunidade Maceió, as famílias do 
Grupo do Meio residem ao centro da comunidade, na chamada Vila Nova, e as famílias que fazem 
parte do Grupo de Baixo moram ao final da comunidade ou residem na comunidade Jacaré. 
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grupo. Deste modo, no começo da manhã elas seguem ao acampamento apenas 

munidas com os mantimentos para as refeições daquele dia, já definidos e divididos 

previamente entre elas.  

No acampamento, as mulheres de maneira solidária mantém o espaço 

limpo, em ordem, cozinham, realizam suas refeições e passam o dia a conversar e 

tecer a renda. O saber-fazer orientado às tarefas do trabalho doméstico que, 

realizado na casa/quintal não é reconhecido, no acampamento passar a ter um 

significado político e inscreve as mulheres como participantes da luta. 

A participação das mulheres num lugar público, espaço fora do mundo 

casa/quintal, ressignifica o trabalho feminino assumindo um status de natureza 

produtiva no sentido de valorizado, visibilizado e qualificado social e 

economicamente. Conforme Esmeraldo (2004, p.223), sobre grupos de mulheres 

assentadas com experiências em acampamento,  

 
Esse novo espaço/trabalho afirma o sentido de um lugar público, de domínio 
e de trânsito livre das mulheres. Traz ainda o sentido de um lugar onde o 
tempo/espaço/trabalho é administrado e está sob o controle exclusivo das 
mulheres. No galpão são as mulheres que definem o que, quando e como 
fazer. Diferente da casa/quintal cujas tarefas estão conectadas com os 
horários e o trabalho masculino, onde seu tempo/trabalho é administrado 
para atender às necessidades do marido e dos filhos. 

 
As relações de solidariedade faz parte do dia a dia das famílias 

assentadas e “muitas vezes assume um caráter de estratégia” (LOPES, 2002, 

p.139). Nesse caso, a estratégia é a permanência na praia, ou seja, na luta. No final 

da tarde, elas retornam para as suas casas, enquanto outra equipe se organiza para 

passar a noite. 

O Acampamento Nossa Terra atualmente é um espaço de socialização, 

aprendizagem e visibilidade política da organização das famílias assentadas, que 

fortalece os laços de amizade, o sentido de luta e de garantia para as gerações 

futuras. A fala de Conceição, D. Dedê e D. Ana relatam o significado da ação de 

acampar, da importância de estar no acampamento e fazer parte dessa luta: 

 
Representa tudo né, representa uma... além da gente tá em defesa né, 
defesa de nosso território, também representa o que é a gente. Se a gente 
não tivesse o acampamento lá na vigília lá, algumas coisa já teriam sido 
construída, pra mim ele representa tipo barrar, tipo como se ele lá fosse o 
verdadeiro impedimento, porque quando a gente tava aqui e não tava lá, era 
só nossa luta e ele (empresário) lá,  a gente dava fé, tinha acontecido 
alguma coisa, tinham feito alguma coisa, fazendo alguma coisa, e a gente 
não tava vendo, não tava podendo impedir, tipo assim ligar pra alguém: 
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“olha, tá construindo tal coisa!”. E a gente lá, era como se fosse assim, uma 
barreira na continuidade do projeto deles, um sonho que a gente quer, que 
ele realmente não construa, então o acampamento é esse muro, essa 
ferramenta da nossa resistência. (Entrevista com Conceição, 33 anos, 
realizada dia 22/07/2013). 

 
[...] é porque a praia é aonde a gente tira o nosso sustento né, sempre vem 
dos nossos avôs, dos nossos antepassados, aí invés de outra pessoa lá do 
estrangeiro, da onde quer que seja se apossar da praia, a praia é nossa! Aí 
não deixa ninguém se apossar lá né, invés deles fazer atividade lá, nós que 
faz! (Entrevista com D. Dedê, 52 anos, realizada dia 04/03/2013). 

 
[...] Proteger a natureza né, nós que, eu acho, que é o único lugar do 
mundo, do estado do Ceará que ainda tem uma praia livre da poluição é a 
nossa praia. [...] Sempre a gente lutou pra preservar a natureza. [...] Eu 
acho que quando a gente tá numa luta né contra uma coisa que vem 
destruir a nossa natureza, as nossa duna, a nossa praia, eu acho que nós 
tamo lutando em favor do meio ambiente, tamo lutando por um mundo 
melhor. É isso que eu acredito. (Entrevista com D. Ana, 54 anos, realizada 
dia 03/03/2013). 

 
Com base em todas as falas das mulheres rendeiras já expostas até aqui 

e na proposta teórica para conceituação de território indicada por Haesbaert 

(2011)106, pelo binômio materialismo-idealismo, percebe-se que as mulheres 

rendeiras compreendem a construção do território camponês pela dimensão natural, 

quando reconhecem por meio da luta o ambiente como constituinte da vida 

camponesa. Do mesmo modo pela dimensão econômica, quando forjam em suas 

ações uma economia distinta da economia clássica, pautada nas sociabilidades, na 

reciprocidade e na solidariedade. 

Observa-se que as dimensões política e cultural também estão presentes 

na concepção de território para essas mulheres, demonstradas através das lutas e 

reivindicações por direitos e pela manutenção da cultura das tradições camponesa. 

Portanto, as mulheres rendeiras possuem uma visão integradora de território, pois 

consideram que os impasses e dificuldades que alimentam a luta camponesa 

envolvem conjuntamente todas as dimensões. 

A visão integradora compreende 

 
o território – ou os processos de territorialização – como fruto da interação 
entre relações sociais e controle do/pelo espaço, relações de poder em 
sentido amplo, ao mesmo tempo de forma mais concreta (dominação) e 
mais simbólica (um tipo de apropriação). (HAESBAERT, 2011, p.235). 

 

                                                           
106

 Haesbaert (2011, p.41) propõe para análise do conceito de território dois binômios: o binômio 
materialismo-idealismo e o binômio espaço-tempo, mencionados na introdução deste trabalho nas 
páginas 23 e 24.  
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Partindo do binômio espaço-tempo, entende-se que as mulheres 

rendeiras enfatizam em suas falas e ações uma dinâmica relacional, percebendo o 

território não apenas como uma entidade físico-material (como um objeto disponível 

à uso), mas social-histórica, em que o modo de vida das famílias assentadas está 

historicamente circunscrito nos espaços geográfico e de vida e nas relações sociais 

da comunidade. 

 
A importância da gente tá no acampamento por uma luta da gente mesmo, 
por amor que a gente tem das coisas da gente mesmo, tem que ser junto 
mesmo né. [...] E eu gosto da luta, tô indo, passei até uns dias sem ir, mas 
se eu não fui é porque não posso mesmo, mas eu gosto dessa luta, de tá no 
meio da luta mesmo, tá no trabalho, tá no projeto das alga nem que eu não 
tenha tempo, é porque eu gosto, eu vou pro acampamento agora não é nem 
porque eu posso ter tempo é porque eu gosto de ir, se eu pudesse ir todo 
dia, melhor seria. (Entrevista com Inês, 40 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 

As mulheres rendeiras assim como os homens reconhecem a luta do 

acampamento como resistência de algo que faz parte deles, do território que é parte 

constituinte da vida de cada uma das famílias. Entretanto, Haesbaert (2011, p.82-83) 

ressalta que o território é compreendido numa perspectiva relacional e uma de suas 

características é sua historicidade. Por isso, mesmo que se considere “o território ou 

a territorialidade um constituinte inerente a todo grupo social, ao longo de toda sua 

história, é imprescindível diferenciá-lo na especificidade de cada período histórico”. 

Na história de luta pela terra, quando as famílias ainda eram moradoras e 

resistiam em favor da desapropriação da terra e constituição do assentamento, 

observa-se pelos relatos que todas as famílias direta ou indiretamente estavam 

engajadas com a reterritorialização do “território abrigo”, entendido por Santos 

(2000) apud HAESBAERT (2011) como lugar de vida.  

Entretanto, na atual luta pela praia algumas famílias assentadas foram 

envolvidas pelo discurso modernizador no “jogo de ideias manufaturadas e 

impostas”, e se opuseram as formas de intervenção em oposição à lógica do capital 

e ao desenvolvimento exógeno, que, segundo as famílias envolvidas na luta do 

acampamento, só aumentaria a pobreza, a miséria e os problemas ambientais 

(SANTOS, 2007).  

Frente a essa realidade dicotômica dos contras e dos à favor da luta e da 

resistência, as famílias que fazem parte do acampamento passam a comungar com 

a ideia de Santos (2007, p.33), quando diz que 
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Nosso dever é ajudá-los a ver, para além dos sistemas ideológicos, o 
mecanismo infernal responsável por sua alienação e miséria. Para 
contrapor-se aos esquemas do capital, deve-se, primeiro, ser capaz de 
prever efeitos intermediários e de longo prazo de medidas que, na 
superfície, frequentemente parecem ser adequadas. Porque o mais recente 
artifício do planejamento é disfarçar no presente momento o malefício 
estrutural de certos investimentos econômicos e sociais. 

 

A fala de D. Maria da Paz expõe os possíveis prejuízos para as famílias 

caso fosse efetivado o projeto turístico com bases exógenas: 

 
A importância desse acampamento, eu tava dizendo que tem gente aqui 
que não entende ou entende, mas faz que não entende, faz de 
desentendido, porque tem gente que acha que a gente da comunidade local 
[...] que quem tá lá no acampamento é pra tomar as coisas dos outro, mas 
não é não, nós estamos lutando pra não tomar nada de ninguém não, é 
lutando por um direito nosso, pelo o que é nosso, é a nossa praia [...] Eu 
mesmo não vou tomar banho no mar, mas eu tenho minha família que são 
os pescador, eles precisam, eu preciso do peixe, e se vier umas coisa 
dessa até o peixe fica assim, vai ter um bucado de gente mesmo que eles 
não veja isso, mas vai ter mesmo pescador daqui se for possível, se lá 
fosse uma praia bem movimentada, do meio do mundo, lá mesmo eles lá 
compravam o peixe. Quando os pescadores chegasse eles mesmo 
comprasse até em um preço melhor se fosse o caso, e ai quem era que ia 
deixar de vender seu peixe, uma comparação, quem é que ia deixar de 
vender seu peixe por dez real, pra me vender por cinco, ai tu trazia pra cá? 
Vendia lá mesmo por 10, ai se fosse possível, caia na bebedeira, lá ia ter 
bebida, mulher, ía ter a droga, todo tipo do que não presta, ai lá acabava o 
dinheiro, as família em casa ía passar necessidade. Nem todos faziam isso 
não, mas tinha alguém que fazia isso, tinha eu sei, no mundo existe tudo, e 
aí eu tenho minha família, eu tenho meu sobrinho, eu tenho meus irmão, 
tenho meus primo, eu tenho minha família, e aí eu não quero, eu não quero. 
Ía ter muita coisa ruim, tem, ninguém que pode negar, toda parte tem, mas 
por isso nós vamos deixar vir mais? Só por que tem, nós vamos querer que 
tenha mais? Podia aparecer mais coisa ruim, podia ter coisa boa, mas ia ter 
mais coisa ruim do que coisa boa, e hoje em dia eu digo, eu tenho minha 
filha, eu tenho meu netinho, eu tô lutando até mais pelo meu netinho, pra 
minha filha, são jovens, a minha filha ainda é jovem, o meu netinho vai ficar 
rapaz, aí o que eu poder trabalhar em defesa por eles... (Entrevista com D. 
Maria da Paz, 61 anos, realizada em 23/07/2013). 

 

Entretanto, mesmo com as ameaças apresentadas no intuito de 

convencer as famílias que estão a favor da construção do mega empreendimento 

turístico, é imprescindível compreender que pensar a realidade das mulheres 

rendeiras numa sociedade capitalista e globalizada é ratificar as ideias de Pelbart 

(2003, p.81) quando afirma que vivemos “no tempo do Império”. Um tempo de um 

novo tipo de processo de dominação – descentralizada e desterritorializada, em que 

o assujeitamento “penetra fundo na vida das populações, nos seus corpos, mentes, 

inteligência, desejo, afetividade”.  
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A discussão sobre desterritorialização a partir do entendimento das 

mulheres rendeiras sobre o território camponês precisa levar em consideração, 

como enfatiza Haesbaert (2011, p.258), que o processo de desterritorialização está 

sempre associado de sua contraparte, a territorialização, ou seja, não existe 

desterritorialização como processo distinto, dissociado de territorialização, “ou, pelo 

menos, o que é evidenciado por alguns como a mais violenta desterritorialização, 

para outros pode ser visto como a territorialização mais extrema”. 

 Existe uma distinção entre a desterritorialização dos grupos dominantes e 

dos grupos mais expropriados, que, segundo Haesbaert (2011, p.250-251), 

 
Desterritorialização, para os ricos, pode se confundir com uma 
multiterritorialidade segura, mergulhada na flexibilidade e em experiências  
múltiplas de uma mobilidade “opcional” (a “topoligamia” ou o “casamento” 
com vários lugares a que se refere Beck, 1999). Enquanto isso para os mais 
pobres, a desterritorialização é uma multi ou, no limite, a-territorialidade 
insegura, onde a mobilidade é compulsória [quando lhes é dada como 
possibilidade], resultado da total falta de (...) alternativas, de “flexibilidade”, 
em “experiências múltiplas” imprevisíveis em busca da simples 
sobrevivência física cotidiana”. 

 
Na máquina capitalista, aos poucos a terra passa meramente a 

intermediar as relações sociais, onde o Estado e o capital iniciam um processo de 

desterritorialização. Deste modo, 

 
Percebe-se aqui o poder desterritorializador do capital, seja num sentido 
extremamente negativo – para o trabalhador “livre e nu” reduzido à força 
física para a produção, seja num sentido positivo – para os capitalistas, que 
assim encontram os mecanismos abstratos agilizadores da acumulação [...] 
para Deleuze e Guatarri o surgimento do Estado representa o primeiro 
grande movimento desterritorializador. Trata-se de uma perspectiva 
interessante, uma vez que a Geografia e a Ciência Política sempre 
trabalharam com a ideia de Estado territorial(izador), ligado ao controle 
político, jurídico, administrativo e militar, e articulado através de um 
determinado território. [...] A territorialidade do Estado se faz neste processo 
de desterritorialização.  (HAESBAERT, 2011, p.137). 

 
O que é atribuído por meio do incentivo turístico não representa de fato 

uma territorialização, mas é considerado pelas mulheres rendeiras como 

desterritorialização, no sentido de ser imposto por outros contra vontade, além de 

indicar perda de domínio dos espaços de mobilidade dos sujeitos do campo, 

processos de precarização social e “relação de exclusão (ou de inclusão precária 

[...]) na ordem socioeconômica capitalista” (HAESBAERT, 2011, p.250). 

O qualificativo “desterritorializado” trata-se dos grupos que, 
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pela precarização de suas condições de trabalho, acabam sendo obrigados 
a uma mobilidade permanente em busca de emprego. Eles sim são 
obrigados a mover-se, e mover-se para onde encontram melhores 
condições de sobrevivência, sem direção previamente definida e, portanto, 
sem um controle claro deste movimento. (HAESBAERT, 2011, p.255). 

 
Para Pelbart (2003), na sociedade de controle em que os dispositivos 

disciplinares foram substituídos por novas modalidades de controle, o regime geral 

de dominação da vida chamado de “biopoder”, faz com que os próprios sujeitos após 

interiorizarem os comandos, entrem em um estado de alienação autônoma, 

controlando as consciências e os corpos dos sujeitos e cruzando as relações 

sociais.  

A forma de dominação da vida, que Perlbart (2003, p.82) chama de 

biopolítica, não apenas restringe, pune ou reprime como na sociedade disciplinar, 

mas “se encarrega positivamente da produção e reprodução da própria vida na sua 

totalidade”.  

Com essa forma de dominação as pessoas podem ser desterritorializadas 

na mobilidade, pelo fato de serem expulsas de seus territórios, mas também por 

meio da “imobilização”, quando “os “limites” de nosso território, mesmo quando mais 

claramente estabelecidos, podem não ter sido definidos por nós e, mais grave ainda, 

estar sob o controle ou o comando de outros” (HAESBAERT, 2011, p.237). 

Deste modo, mesmo permanecendo no assentamento, estar sujeito ao 

trabalho oriundo do turismo exógeno é uma forma de se desterritorializar na i-

mobilidade, uma desterritorialidade in-situ, “bastando para isto que vivenciem um 

precarização das suas condições básicas da vida e/ou a negação de sua expressão 

simbólico-cultural.” (HAESBAERT, 2011, p.251).  

Segundo Accioly (2011, p. 684),  

 
Pensamentos utilitários são facilmente transformados em pensamentos 
morais que servem para legitimar aparatos instituídos com a pretensão de 
reger a lógica do que "deve ser", ou seja, uma ordem moral de organização 
das coisas, dos homens e das sociedades. No entanto e a despeito disso, o 
que "é" tem prioridade sobre o que "deve ser". O que é simplesmente está 
no conhecimento empírico que permeia o cotidiano, nas incertezas, no 
movimento contínuo dos desafios que supera a construção meramente 
racional. 

 
Assim sendo, no mesmo regime biopolítico, a vida além de ser atingida de 

uma maneira nunca vista também se revela de forma inédita. A potência de vida é 

manifestada nas linhas de fuga criadas pelo “corpo biopolítico coletivo, em seu misto 
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de inteligência, conhecimento, afeto, desejo” (PELBART, 2003, p.84). Esse corpo 

biopolítico chamado de “multidão” se opõe a massa quando se revela plural, 

heterogênea e multidirecional, driblando as estratégias imperiais.  

Por meio das novas mobilidades forjadas pela resistência ativa da 

multidão, transborda alternativas onde a biopotência constrói “no não-lugar que as 

desconstruções das últimas décadas deixaram e no vazio que o Império produziu, 

um lugar novo, a partir da sinergia da multidão, tecendo ontologicamente novas 

determinações do humano, de vida” (PELBART, 2003, p.88). 

 
[...] nós não quer abrir mão e deixar pra outra pessoa, que chega do 
estrangeiro e quer tomar de conta, fazer o que bem quer e nós ficar ai. Se 
essa praia não é do nativo daqui e ser duma pessoa do estrangeiro e aí? Lá 
o que tem dessa pessoa é uma barraca, que é uma barraquinha veia , que 
nem é igual a nossa, e uns coqueiros que eles já mudou, não tem nem 
como eles sobreviver mesmo, porque ninguém tá lutando por esses 
coqueiros, porque todos  nós que estamos lá tudim, nós temos os nossos 
coqueiro pra nós temperar nossa panela, tem pra nós vender o coco. [...] 
nós não quer ver este grande projeto que tava previsto ser feito, nós não 
quer não, porque nós não acha não, nós tem certeza, que não ia ser nada 
bom pra nós nem pra nós que tamo lá no acampamento, nem pra 
comunidade que tão em casa chegando, quem tá lá com palavra [os 
contrários a luta], e nem pro Apiques e nem pra Baleia, e nem pro Bode. Ia 
ficar ruim era pra tudin, e nós tamo segurando essa barra, lá não tá feito o 
que queriam fazer porque nós estamo lá acampado. Se nós não tivesse lá 
acampado tava feito, não tinha mais o caminho pra nós andar. Pra mim não 
porque eu não gosto de ir pra praia, mas tem os pescador que precisam ir 
pra praia todo dia, e lá ia ter o dono ia deixar o caminho por onde quisesse. 
Hoje nós somos liberto, podemos ir por onde nós quer e nós quer ir pra 
onde é mais perto, aí esse Acampamento pra mim é o que ele tem de 
importante, é porque se é de ficar pra uma pessoa do estrangeiro que diz 
que “comprou”  e não sabe nem de quem, nós botamo o pé na parede e 
tamo lutando, não foi feito não, os grande projeto, as grande coisa que tava 
projetado ser feito, tá feito lá não, mas é porque nós tamo lá. (Entrevista 
com D. Maria da Paz, 61 anos, realizada em 23/07/2013). 

 

O território camponês das famílias assentadas é formado pela praia, o 

mar e a terra. A praia assim como o mar é território de sustento, de sobrevivência e 

a ameaça de perdê-lo representa perder a mobilidade, o vínculo com a terra, com o 

peixe que vem do mar, o coco que vem dos coqueiros na praia, o lazer e a relação 

com a natureza. É perder a liberdade. 

Para as mulheres rendeiras o modelo de desenvolvimento proposto por 

meio do incentivo a um turismo de massa em detrimento ao turismo comunitário e as 

iniciativas atuais do governo no projeto de geração de energia limpa107, é 

                                                           
107

 As famílias do Assentamento Maceió têm enfrentado a ameaça da implementação de parques 
eólicos, já iniciadas em localidades circunvizinhas. Com o discurso focado em tecnologias limpas 
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considerado como uma tentativa de recolonização e de desterritorialização, 

destituindo deste modo as famílias do seu território.  

 
Pois é, acho que vem só coisa ruim, em um lado pode ser bom né, 
enquanto eles tiverem trabalhando, assim como essa eólica, tem gente 
daqui que trabalha lá, tão ganhando o dinheiro deles, mas quando terminar? 
Que não tem direito a nada, os nativo!? Eu não acho bom não, por isso que 
nós luta. (Entrevista com D. Maria Júlia, 59 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 

Haesbaert (2011, p.127-129) em reflexão sobre as características da 

desterritorialização expressas nos três teoremas de Deleuze e Guatarri, também 

chamado de proposição maquínica, ressalta que os territórios são constituídos de 

movimentos de territorialização e desterritorialização, que se repetem numa relação 

pela qual se exerce um controle. Deste modo, os territórios “originais” são 

constantemente interrompidos e refeitos, no “movimento concomitante e 

indissociável entre desterritorialização e reterritorialização” realizado na mobilidade 

ou na imobilidade dos sujeitos.  

 
Se territorializar-se envolve sempre uma relação de poder, ao mesmo 
tempo concreto e simbólico, e uma relação de poder mediada pelo espaço, 
ou seja, um controlar o espaço e, através deste controle, um controlar de 
processos sociais, é evidente que, com toda relação de poder, a 
territorialização é desigualmente distribuída entre seus sujeitos e/ou classes 
sociais e, como tal, haverá sempre, lado a lado, ganhadores e perdedores, 
controladores e controlados, territorializados que desterritorializam por uma 
reterritorialização sob seu comando e desterritorializados em busca de uma 
reterritorialização, de resistência e, portanto, distinta daquela imposta pelos 
seus desterritorializadores. Esta constatação, muito mais do que um mero 
jogo de palavras, é extremante importante, pois implica identificar e colocar 
em primeiro plano os sujeitos da des-re-territorialização, ou seja, quem des-
territorializa quem e com que objetivos. Permite também perceber o sentido 
relacional desses processos, mergulhados em teias múltiplas onde se 
conjugam permanentemente distintos pontos de vista e ações que 
promovem aquilo que podemos chamar de territorializações 
desterritorializantes e desterritorializações reterritorializadoras.  
(HAESBAERT, 2011, p.259). 

 
Portanto, por meio da característica indissociável de des-re-

territorialização é que a luta remete à reterritorialização do território, que “implica um 

                                                                                                                                                                                     
essa proposta do governo como política pública e investimento privado em energia têm atingido 
algumas comunidades tradicionais nas zonas costeiras de maneira negativa. Os impactos, conflitos e 
as injustiças ambientais ocorridas ao longo do processo de implementação têm mexido com o modo 
de vida dessas famílias, que são destituídas de direitos básicos, como o direito de ir e vir entre os 
morros e dunas em que são instaladas as torres geradoras. A apropriação privada desses espaços 
de uso comum tem gerado conflitos não só ambientais, mas também fundiários. Sobre o assunto ler: 
SILVA; SAMPAIO, 2013.  
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movimento de resistência – à desterritorialização imposta pelo movimento de 

territorialização comandado por outros” (HAESBAERT, 2011, p.263). 

Compreendendo que a mobilidade pode agregar reterritorialização, na 

construção de um desenvolvimento endógeno por parte da comunidade do 

Assentamento Maceió, as mulheres rendeiras, munidas de suas almofadas contra 

um turismo que se diz “sustentável” mas entendido como predatório, saem do 

assentamento e acampam à beira mar como forma de garantir uma visibilidade por 

parte dos órgãos governamentais, uma permanência na terra como “um local de 

pertencimento, construção real e simbólica do ser, o vir-a-ser que está em um lugar” 

(SAUER, 2005, p. 69). 

 
Os lugares vividos são frutos das relações tecidas entre homens (e 
mulheres) e o meio e os sentimentos de pertencimento; sentimentos que 
correspondem às práticas e as aspirações, estando estas relações 
codificadas por signos que lhes dão sentido (ALMEIDA, 2003, p.73). 

 
A praia tem se configurado em espaço de disputa, mas principalmente, 

em um espaço de resistência aos conflitos ambientais, que segundo Leff (2000, 

p.31), estão marcados  

 
por interesses pela apropriação da natureza como fonte de riqueza e 
suporte de práticas produtivas. Nesses processos, os conhecimentos e os 
saberes jogam um papel instrumental ao potenciar a apropriação econômica 
da natureza; mas também jogam como saberes que forjam sentidos e que 
mobilizam a ação com valores não mercantis e para fins não materiais nem 
utilitários. 

 
As contribuições das mulheres bem como as dos homens, têm sido 

essenciais para a proteção ambiental. O acampamento contribui, portanto, como 

forma de revitalizar a praia, fortalecer a luta e a resistência e, sobretudo, para 

construção de um ideal solidário e sustentável, pensado no “bem de todos”, como 

explica D. Ana ao relatar sobre a importância de sua colaboração na luta: 

 
Eu acho que é boa pra todo mundo porque ali, se fica uma coisa 
sossegada, tanto é bom pra mim como é bom pros outro né, todo mundo, 
mesmo as pessoa que não tão na luta, que não quiseram aderir essa luta, 
eu acredito que eles é os que mais vão se dar bem é esse povo, os que 
mais vão se dar bem, que se Deus quiser a gente conquistar esse chão, 
essa praia, que a gente já tinha em mente que era nossa e depois aparece 
essa coisa da especulação imobiliária, mas esse é o pensamento da gente, 
não é de lutar só pensando em mim mas é pensando em todo mundo, que 
vai ser bom pra todo mundo do assentamento. (Entrevista com D. Ana, 54 
anos, realizada no dia 24/07/2013). 
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A permanência na praia por meio do acampamento já é considerada uma 

vitória por parte das mulheres rendeiras, juntamente com outras conquistas 

elencadas na fala de D. Ana, 

 
Conquistas e vitorias já tivemos várias: já tivemos a do colégio, né, da 
Escola do Campo que foi uma conquista muito grande que a gente 
conquistou pra cá; já o Projeto de Algas também lá da praia foi outra 
conquista; e a gente só em a gente tá permanecendo ali (no acampamento) 
eu acho que já é uma conquista. (Entrevista com D. Ana, 54 anos, realizada 
no dia 24/07/2013). 

 
Agregando-se a outras vitórias, o acampamento imprime uma ação 

afirmativa dessas mulheres inseridas em espaços constituídos com a participação 

ativa das mulheres. Nesses espaços, as mulheres desarticulam condições 

anteriormente construídas do “ser mulher” e constroem outros espaços que 

ressignificam sua existência e importância. 

Para Woortmann (1991, p.28), 

 
O espaço das mulheres não é apenas uma categoria cultural do 
pensamento. Ele é também um ambiente. Este ambiente é um espaço total 
composto por espaços específicos articulados entre si pelas atividades da 
mulher. [...] a mulher não articula apenas relações sociais, mas também 
relações espaciais. A história dessas mulheres é, em boa parte, a história 
da desarticulação desses espaços. Se o espaço é um ambiente, um 
ecossistema, ele não é apenas um ambiente natural, dado, mas um 
ambiente cognitivamente apreendido e culturalmente construído. Como 
ambiente construído, é um espaço "significado", cujo uso social lhe atribui 
um sentido. A noção de ambiente inclui, então, as relações sociais e a 
cultura que fazem da "população" desse ecossistema uma sociedade. Se a 
história é dada pela desarticulação do ambiente construído, ela é também o 
processo de atribuição de novos significados ao espaço, de novos usos 
sociais, e do deslocamento social dos agentes tradicionais. 

 

Nos sete anos de experiência, os aprendizados foram sendo somados 

com a superação das dificuldades cotidianas, constituindo o acampamento como um 

lugar de significados para a organização das mulheres rendeiras, na formação de 

uma consciência critica e na mobilização política dessas mulheres. O acampamento 

tem possibilitado diferentes espaços de participação e aprendizagem, nas 

assembleias, oficinas, agendas de reivindicações, e à medida que o debate das 

pautas de luta é constituído, oportuniza o entrosamento, conhecimentos e 

experiências, tornando visível o empoderamento feminino por meio da formação de 

uma consciência crítica.  

   
No momento em que a crítica das condições vier das próprias mulheres, os 
processos de desenvolvimento podem desafiar as relações de dominação e 
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efetivar o empoderamento. Se existe algum método de mensuração do grau 
de empoderamento, certamente, abarca essa capacidade de crítica e 
percepção de que é possível e necessário mudar as condições de vida 
insatisfatórias. (GARCIA et al., 2010, p.16) 

 
O papel dessa mulher na sociedade de reprodutora, mãe, cuidadora, 

passa a adquirir um status de sujeito social e político que aponta para uma nova 

existência, uma condição do feminino que processualmente rompe com as fronteiras 

rigidamente demarcadas e segmentadas para o ser homem e o ser mulher. Embora 

havendo uma tentativa de permanência dos modelos tradicionalmente incorporados, 

as rupturas têm sido feitas admitindo aos poucos a criação de pluralidades e a 

constituição de uma cultura de direitos.  

O processo de aprendizagem coletiva oportunizado às mulheres por meio 

do acampamento manifesta uma prática educativa que tem como bases as vivências 

individuais e coletivas dessas mulheres, potencialmente favorável para pôr em 

evidência significados que permitam o debate e a análise da constituição das 

identidades das mulheres, que historicamente foram marcadas pela exclusão, 

revelando-as como sujeitos da história. 

Segundo Schefler (2010, p.2), 

  
os espaços dos acampamentos oportunizam às mulheres apreenderem o 
poder não somente no sentido repressivo, mas também produtivo, um poder 
que não apenas suprime, mas produz sujeitos, admitindo-se que as 
relações de poder alteram-se constantemente, marcadas por conflitos e 
pontos de resistência. 

 

No acampamento, as mulheres rendeiras estabelecem territorialidades e 

quando indagadas se já pensaram em abandonar a luta, deixam claro que essa 

atitude seria desarticular todo o grupo, além de pôr em jogo o futuro das famílias 

assentadas. 

 
Se eu for desistir, aí a comadre desiste, a outra desiste, aí o que é nosso os 
outros toma de conta né, a gente fica sentido né, mas a gente tem que ter 
amor o que é da gente, é nosso, eu não tenho filho que pesca, mas tenho 
meus cunhados, meus sobrinhos, aí é isso que a gente tem amor, que a 
gente vê o futuro dali. (Entrevista com Inês, 40 anos, realizada dia 
23/07/2013). 

 
Constituindo-se uma jornada de luta, o espaço do acampamento tornou-

se deste modo o lugar ideal para reuniões e é comum a realização de eventos, 

reuniões e encontros à beira mar. Compreendendo atividades diversificadas, um dos 

eventos importantes da comunidade e que tem o acampamento como local de 
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realização é a regata de paquetes, que desde 2011 mobiliza as mulheres rendeiras 

e todos que estão envolvidos na luta pela praia. 

 

5.2.1 Regata Ambiental de Paquetes da Praia do Assentamento Maceió 

 
Após três anos acampados à beira mar, as famílias iniciaram a realização 

de uma regata de jangadas com o apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra – MST e dos grupos de jovens e mulheres do Assentamento Maceió. D. 

Graça e Luzia contam como e porque surgiu essa iniciativa:  

 
Nós: “Vamo fazer atividade aqui na praia, pra chamar mais atenção da 
juventude, fortalecer nossa resistência”. Aí tinha as regata lá (na Praia da 
Baleia). Isso pra nós era uma coisa muito boa, aí nós passemo essa 
proposta para o MST, aí eles aderiram essa proposta, aí chamemo as 
pessoas do acampamento, aí era no mês de abril, aí tiveram uma proposta 
de deixar pra outro ano, aí as pessoa do MST disse: “Não vamos deixar de 
fazer amanhã o que nós pode fazer hoje, vamos fazer a regata esse ano”. 
Aí: “Faça o que for de necessário aqui que nós vamo correr por lá também, 
atrás de patrocínio essas coisa”. Mas aí, haja trabalho pra esses homem, 
tirar a madeira no rio e fazer coisa, e promover a divulgação, e tudo mais... 
e fizemo a primeira regata. Com três meses nós fizemo o galpão, e eles 
adquiriram o patrocínio das blusas [...] Isso hoje, quando eu pelo menos 
olho e subo lá no alto e vejo um tanto de gente, eu me lembrar de nós, 
deste tantin de gente, hoje chamar tanta gente pra essa praia, uma praia 
escondida, sem acesso [...].(Entrevista com D. Graça, 64 anos, realizada dia 
23/07/2013). 

 
Temo a regata porque nós estávamos lá na praia, ai a gente pensava como 
uma maneira de arrecadar o recurso com o acampamento, como uma 
maneira de reunir mais o povo, que o povo visse que era uma luta do nosso 
povo, que tamo lá na praia. Então surgiu a regata, esse ano é 3 anos que 
gente faz a regata, cada ano aumenta mais a quantidade de gente lá na 
nossa regata [...] pra juntar também o povo, que o povo veja que num é o 
que eles pensam que a gente quer lá, que passa na cabeça deles é que os 
sem terra invadiram a praia de Maceió. Não é assim, são famílias que são 
assentadas que moram no assentamento e que precisam da praia e do 

assentamento. (Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada em 22/07/2013). 

 
Acontecendo consecutivamente desde 2011, a “III Regata Ambiental de 

Paquetes da Praia do Assentamento Maceió” foi realizada entre os dias 20 e 21 de 

julho de 2013. De realização da Associação dos Cultivadores de Algas do 

Assentamento Maceió – ACALMA e do MST, o evento contou com a participação de 

aproximadamente seis mil visitantes, 80 pescadores disputando a competição e 

mais de trinta apoiadores (SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE FORTALEZA, 

2013).  
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 Figura 22 – III Regata Ambiental de Paquetes da Praia do Assentamento Maceió.  

 
 Fonte: própria autora (2013).                           

 
As mulheres rendeiras do grupo “Tecendo Sonhos” mobilizam-se e 

participam ativamente da preparação e execução do evento. Reforçam comissões e 

juntam-se aos homens para buscar apoio nas prefeituras, nas comunidades vizinhas 

e em outras instituições. Formam grupos de trabalho e se subdividem para o preparo 

dos mousses de algas, dos bolos e dos churrasquinhos vendidos nos dois dias de 

regata.  

Nos dias do evento o almoço é feito no próprio acampamento. Elas ficam 

envolvidas principalmente na venda dos artesanatos e na preparação e venda das 

comidas típicas. Enquanto algumas mulheres se revezam na cozinha entre a cocção 

e a limpeza dos pratos e panelas, outras são responsáveis pelas vendas. 
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 Figura 23 – Envolvimento das mulheres do grupo Tecendo Sonhos na realização da Regata. 

 
 Fonte: própria autora (2013).       

 
Com o mesmo tema da regata do ano anterior, “Pesca Artesanal e 

Turismo Comunitário: Valorizando a Cultura dos Povos Nativos” 108, os objetivos 

públicos do evento foram promover o intercâmbio artístico, cultural e turístico; a 

valorização das tradições dos povos do mar; e o estímulo ao turismo comunitário 

(SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE FORTALEZA, 2013). Contudo, observa-se 

que os sentidos dados pelas mulheres rendeiras à essa atividade estão além dos 

objetivos propostos e diretamente relacionados aos significados simbólicos dados à 

ação coletiva do “tecer a renda”.  

                                                           
108

 A primeira Regata aconteceu nos dias 16 e 17 de julho de 2011 e teve como tema “Território, 
pesca artesanal e turismo comunitário: Em defesa da nossa cultura!”. A segunda Regata foi realizada 
nos dias 30 de junho e 1º de julho de 2012 com o tema “Pesca Artesanal e Turismo Comunitário: 
Valorizando a Cultura dos Povos Nativos”. 
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A realização da Regata é “pra dar mais uma força pra o acampamento” 109 

e perpassa pelo entendimento que unidas garantem a ocupação da área da praia e 

atuam na luta pela defesa da praia e pelo direito do ir e vir, ameaçados pela 

especulação imobiliária. Portanto, o acampamento fortalecido pela Regata é 

constituído como território de ações expressivas, já que,  

 
o território, assim, não é apenas “coisa”, conjunto de objetos, mas, 
sobretudo, ação, ritmo, movimento que se repete. [...] não se trata, contudo, 
apenas de objetos e ações, num sentido funcional, pois esses objetos e 
essas ações são sempre, simbólicos ou, como querem Deleuze e Guattari, 
“expressivos”. [...] não se trata simplesmente de priorizar o expressivo sobre 
o funcional, mas de reconhecer sua permanente imbricação. Se o território 
hoje, mais do que nunca, é também movimento, ritmo, fluxo, rede, não se 
trata de um movimento qualquer, ou de um movimento de feições 
meramente funcionais: ele é também um movimento dotado de significado, 
de expressividade, isto é, que tem um significado determinado para quem o 
constrói e/ou para quem dele usufrui (HAESBAERT, 2011,p.281). 

 
Com isso, os significados assumem valores, sobretudo de resistência, 

como fica claro na fala de D. Maria Júlia, ao definir qual é o significado da luta e sua 

representatividade por meio do acampamento. 

 
Representa é nós ganhar a luta que tem lá, nós tá lá, resistindo lá, 
pelejando. [...] Eu entendo assim dessa regata, é que nós mostre, é que nós 
tenha é resistência, se este povo (empresários estrangeiros) sabe fazer as 
coisas, nós também faz, nós também sabe fazer, nós pode fazer um turismo 
comunitário, nós pode fazer uma regata comunitária, nós pode fazer um 
restaurante chique que apoie também os turista né. Se o Pirata queria lá pra 
fazer hotel pra vender num sei o quê, nós não pode fazer como ele, porque 
ninguém tem dinheiro, mas também a gente pode fazer essas coisinhas 
coletiva comunitária, com ajuda de outras pessoas que querem ajudar a 
gente. (Entrevista com D. Maria Júlia, 59 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
Observa-se na fala de D. Maria Júlia que existem dois estados de sentido: 

aquele que é considerado como significante, e o que é admitido ao simulacro, à 

exclusão (ESMERALDO, 2007). O significante neste caso é a proposta de um 

turismo diferente, com outras bases de valores, de forma coletiva, com a família e 

com ajuda de outras pessoas, mas pensado e executado pelos camponeses. 

A “lógica do sentido”110 das mulheres rendeiras diverge da lógica que rege 

a concepção ocidental de racionalidade que  invisibiliza o caráter singular das 

                                                           
109

 Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada em 22/07/2013. 
110

 Verifica-se que na sociedade hegemônica existe uma lógica do sentido, “sentido compreendido 
como plano indeterminado, como único caminho, como “bom sentido”, como “designação de 
identidades fixas”, como “associação de palavras para representar coisas”, como “relação da palavra 
com conceitos universais e como definidor e condição de verdade”” (DELEUZE, 1974, p.13-14-15 
apud ESMERALDO, 2007, p.67). Nessa lógica são produzidas realidades desqualificadas de existir 
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coisas, das pessoas e dos acontecimentos. Propõe um olhar paradoxal em relação 

aos estados de sentido, tecendo uma unidade do saber que tenha “uma noção mole 

e polissêmica”: um pluralismo funcional, que resgate os valores antes ditos como 

arcaicos “e que hoje vem para significar a inexistência de saberes absolutos”. 

(ACCIOLY, 2011, p.689).  

De acordo com Esmeraldo (2007, p.68),  

 
Estudar assentamentos rurais na sua singularidade, coloca-se, neste caso, 
como uma possibilidade de adentrar nas peculiaridades, nos diferentes 
sentidos, intenções, vivências e experiências dos agentes envolvidos. 
Apresenta-se como um olhar parodoxal, que não se submete ao sentido 
único, ao sentido determinado, ao melhor sentido, mas que articula e dá 
visibilidade aos vários sentidos atribuídos aos acontecimentos vivenciados 
na luta dos trabalhadores rurais pela reforma agrária e na gestão dos 
assentamentos. 

 
A validade de um empreendimento turístico para a região comunga com o 

ideal de um desenvolvimento territorial endógeno, que parte da realidade e 

habilidades da população tradicional, pois pensar que apenas o saber “que vem de 

fora” possui uma riqueza de experiência é “antes a expressão de uma arrogância, a 

arrogância de não se querer ver e muito menos valorizar a experiência que nos 

cerca, apenas porque está fora da razão com que a podemos identificar e valorizar” 

(SANTOS, 2002, p.245). 

 
o nosso pensamento é aqui mesmo de melhorar na nossa condição porque 
ali na praia a gente tem de tudo como fazer várias coisas no caso do nosso 
artesanato, se a gente fazer qualquer coisa ali tem tudo como “desportar” 
(exportar) né, que fica ali, passa o turista, passa tudo ali, aí a gente tendo 
vez de ficar ali mesmo, fazer umas coisas ali há de ser uma melhoração né, 
da nossa luta e do nosso trabalho. O meu pensamento é assim, meu e de 
várias. (Entrevista com D. Dedê, 52 anos, realizada dia 04/03/2013). 

 
Para que o desenvolvimento territorial aconteça, as ações públicas 

precisam estar adequadas para estruturar e mobilizar os atores sociais (PEQUEUR, 

2005). Deste modo, a proposta é combater o que Santos (2002) chama de 

“desperdício da experiência social” das famílias assentadas, valorizando-a por meio 

de um modelo diferente de racionalidade, já que a compreensão ocidental do mundo 

tem transformado os interesses hegemônicos em conhecimentos verdadeiros e em 

único modelo social e economicamente aceitável.  

                                                                                                                                                                                     
que estão presentes na totalidade homogênea, mas são consideradas como obstáculos em relação 
às realidades científicas, avançadas, superiores, globais ou produtivas (SANTOS, 2002). 
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Por meio de “uma lógica que governa tanto o comportamento do todo 

como o de cada uma das suas partes”, “uma homogeneidade entre o todo e as 

partes e estas não tem existência fora da relação com a totalidade” (SANTOS, 2002, 

p.241), cria-se, deste modo, dicotomias com hierarquizações, nas quais experiências 

baseadas no saber-fazer popular passam a serem consideradas inferiores, 

atrasadas e descartáveis, pois fazem parte de formas sociais de não-existência 

produzidas ou legitimadas pela razão metonímica: o ignorante, o residual, o inferior, 

o local e o improdutivo (SANTOS, 2002, p.248). 

Além disso, por meio da “concepção linear do tempo e planificação da 

história”, essa razão indolente ainda dominante transforma “o presente num instante 

fugidio, entrincheirado entre passado e futuro”, expandindo o futuro indefinidamente 

(SANTOS, 2002, p.239). Como forma de forjar um espaço-tempo necessário para se 

reconhecer, valorizar e validar a inexaurível experiência social em movimento nos 

assentamentos rurais, Santos (2002) propõe um caminho inverso ao da razão 

metonímica: expandir o presente e contrair o futuro.  

Para expandir o presente é preciso ampliar o mundo por meio da 

proliferação das totalidades, entendendo que “qualquer totalidade é feita de 

heterogeneidade e que as partes que a compõem tem uma vida própria fora dela” 

(SANTOS, 2002, p.246).  

Segundo Santos (2002, p.246), ampliar o mundo e dilatar o presente 

começa denunciando as lógicas ou modos de produção de não existência, por meio 

da “Sociologia das Ausências” que, 

 
Trata-se de uma investigação que visa demonstrar que o que não existe é, 
na verdade, activamente produtivo como tal, isto é, como uma alternativa 
não-credível ao que existe. O seu objecto empírico é considerado 
impossível à luz das ciências sociais convencionais, pelo que a sua simples 
formulação representa já uma ruptura com elas. O objectivo da sociologia 
das ausências é transformar objectos impossíveis em possíveis e com base 
neles transformar as ausências em presenças. Fá-lo centrando-se nos 
fragmentos da experiência social não socializados pela totalidade 
metonímica. O que é que existe no Sul que escapa à dicotomia Norte/Sul? 
O que é que existe na medicina tradicional que escapa à dicotomia 
medicina moderna/medicina tradicional? O que é que existe na mulher que 
é independente da sua relação com o homem? É possível ver o que é 
subalterno sem olhar à relação de subalternidade?. 

 
O autor apoia, portanto, um reconhecimento das diversas formas de saber 

e de agir na promoção de um multiculturalismo, criticando a colonialidade que 

identifica as diferenças com desigualdade e procurando diferenças iguais, “uma 
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ecologia de diferenças feita de reconhecimentos recíprocos”, desconstruindo a 

diferença e a hierarquia (SANTOS, 2002, p.252). 

Segundo Rodriguez e Silva (2009, p.33),  

 
A ideia de progresso é uma das concepções mais fortes da civilização do 
Ocidente. Na ideia de progresso está a certeza de que a História caminha 
em uma determinada direção, na qual o futuro é, por definição, a superação 
do presente. Os princípios fundamentais da ideia de progresso são: 

 Acreditar no valor do passado. 

 A certeza da superioridade da civilização ocidental. 

 A aceitação do valor do crescimento econômico e tecnológico. 

 A fé na razão e no conhecimento tecno-científico, que pode derivar 
somente da razão. 

 
A ideia de que o “progresso” pode ocasionar decisivamente o bem-estar 

da população do campo, impede de ver que é justamente o desenvolvimento 

econômico e exógeno que tem colaborado para o aumento das contradições e para 

a destruição das condições básicas de manutenção da vida. É em oposição a essa 

forma restrita de pensamento que se direcionam as ações das mulheres rendeiras, 

por meio da vinculação entre a “sociologia das ausências” com a “sociologia das 

emergências”, que segundo Santos (2002) atua tanto sobre as possibilidades 

(potencialidades) quanto nas capacidades (potência). 

Na sociologia das emergências, o futuro é contraído, tornando-o escasso 

e, por conseguinte objeto de um cuidado. Na sociologia das ausências o cuidado é 

exercido com base nas alternativas disponíveis e na sociologia das emergências é 

praticado em relação às alternativas possíveis, já que entendendo o futuro não mais 

de forma linear, passa a ser de possibilidades plurais e concretas (SANTOS, 2002). 

 
Contrair o futuro consiste em eliminar ou, pelo menos, atenuar a 
discrepância entre a concepção de futuro da sociedade e a concepção do 
futuro dos indivíduos. Ao contrário do futuro da sociedade, o futuro dos 
indivíduos está limitado pela duração da sua vida ou das vidas em que pode 
reincarnar, nas culturas que aceitam a metempsicose. Em qualquer dos 
casos, o caráter limitado do futuro e o facto de ele depender da gestão e 
cuidado dos indivíduos faz com que, em vez de estar condenado a ser 
passado, ele se transforme num factor de ampliação do presente. Enquanto 
a dilatação do presente é obtida através da sociologia das ausências, a 
contração do futuro é obtida através da sociologia das emergências. A 
sociologia das emergências consiste em substituir o vazio do futuro 
segundo o tempo linear (um vazio que tanto é tudo como é nada) por um 
futuro de possibilidades plurais e concretas, simultaneamente utópicas e 
realistas, que se vão construindo no presente através das actividades do 
cuidado. (SANTOS, 2002, p.254). 

 

Assim, desenvolvendo o campo de experiências sociais já disponíveis por 

meio da sociologia das ausências, ou seja, reconhecendo que existe um saber-fazer 
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real nas comunidades rurais, e ampliando o campo das experiências sociais 

possíveis por meio da sociologia das emergências, ou seja, ampliando 

simbolicamente práticas e experiências ou formas de saber, é possível analisar os 

discursos das mulheres em relação a um turismo comunitário não apenas como uma 

possibilidade futura, mas como uma capacidade, que mesmo ausente não é 

negligenciada, possibilitando “maximizar a probabilidade de esperança em relação à 

probabilidade de frustração”. (SANTOS, 2002, p. 256). 

A realização da Regata de Paquetes, portanto, tornou-se uma espécie de 

alimento ideológico para manutenção do acampamento e identificação dos saberes 

emergentes ou práticas emergentes dessa luta. A prática colabora com que as 

famílias assentadas experimentem novas formas de promoção do desenvolvimento 

sustentável no Assentamento, agregando renda familiar, preservando a cultura, o 

modo de vida tradicional e a natureza.   

Segundo Diegues (2003, p.1), o desenvolvimento sustentável deve ser 

entendido de forma democrática e particular para cada sociedade, e não obstante a 

“ambiguidade de muitas propostas de desenvolvimento sustentável formulado pelas 

elites, é necessário resgatar o conceito de sustentabilidade ligado ao de bem-estar e 

qualidade de vida das comunidades e sociedades humanas” de forma que a 

demanda não seja como desenvolver a economia e a sociedade, mas como é 

possível construir comunidades e sociedades sustentáveis. 

Para as mulheres rendeiras, os significados do lugar atualmente 

demarcado territorialmente pelo acampamento e pela realização da Regata, 

incorpora o sentido de fonte de vida e do prolongamento da própria identidade 

camponesa, que embora não seja sinônimo de unicidade e esteja liberta da ideia de 

permanência ou manutenção, pois é definida pela trajetória das famílias, “trajetória 

sem destino definido que entra por caminhos e atalhos e, ao sofrer impactos, 

modifica-se, mas continua a ser uma trajetória”, passa a demarcar territorialidades, 

uma conquista de poder que interfere sobre o tempo e o espaço por meio de uma 

autonomia relativa (SILVA, 2005, p.44). 

Segundo Silva (2005),  

 
Importa enfatizar que a territorialidade não se reduz a uma ligação “afetiva” 
com a terra ou a manutenção do espaço físico, pura e simplesmente, mas é 
essencialmente um vínculo com específicos mecanismos de produção e 
reprodução social. (SILVA, 2005, p. 43). 
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Para Santos et al. (2000, p.12-13 apud HAESBAERT, 2011, p.58-59), o 

“território usado”, expressão que se refere ao “espaço geográfico”, é considerado 

pelos “atores hegemônicos” apenas como um recurso, uma “garantia de realização 

de seus interesses particulares”. Em contrapartida, para os “atores hegemonizados” 

o território passa a ser “um abrigo, buscando constantemente se adaptar ao meio 

geográfico local, ao mesmo tempo que recriam estratégias que garantam sua 

sobrevivência nos lugares”. 

Ao ser indagada sobre o significado de fazer parte da luta, Luzia ressalta 

a importância do “lugar abrigo” para a transmissão de um saber geracional 

experimentado na história de luta dos mais antigos e que estabelece profundas 

relações existenciais entre o homem, a mulher, a terra e o mar: 

  
Pra mim é porque além deu fazer parte da terra e do mar, sobreviver da 
terra e do mar, eu quero também que meus filhos, eu não tô lutando nesse 
momento mais só pra mim, eu luto mais pelos meus filhos, porque a gente 
vai e os filhos fica né, então que eles se lembre que ali na praia nóis 
ganhemos uma grande luta da gente lá , que os pais lutavam pra eles [...]. 

(Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada em 22/07/2013). 

 
O mar, a praia e seu entorno (morros, dunas e coqueirais) expandem-se 

em significados ao incorporar sentidos que geram um jogo de forças na construção 

do lugar. Segundo Escobar (2005, p.134), 

 
os lugares são criações históricas, que devem ser explicados, não assumidos, e 
que esta explicação deve levar em conta as maneiras pelas quais a circulação 
global do capital, o conhecimento e os meios configuram a experiência da 
localidade. O foco, portanto, muda para os vínculos múltiplos entre identidade, 
lugar e poder – entre a criação do lugar e a criação de gente – sem naturalizar 
ou construir lugares como fonte de identidades autênticas e essencializadas. 
Na medida em que as mudanças na economia política global se voltem para 
concepções distintas de lugar e identidade, a relação lugar/poder/identidade se 
torna mais complicada. 

 
Assim, por outro modelo de desenvolvimento as mulheres se inserem na 

luta a favor de territorialidades111, uma reterritorialização por meio da ocupação da 

praia, com a formação do acampamento, a prática da Regata e a implantação do 

Projeto de Algas.  

 
                                                           
111

 A partir da compreensão das múltiplas perspectivas assumidas pelo termo território sob a ótica de 
diversas disciplinas, aqui comungo com Accioly (2011) quando se apropria da concepção de território 
cultural e assume o termo territorialidades para caracterizar o território simbólico. Contudo, com bases 
numa abordagem integradora de território, considero especialmente a dimensão simbólica ou cultural 
em sentido estrito, mas também de maneira indissociável, a dimensão material, de natureza 
predominantemente econômico-politica (HAESBAERT, 2011, p.74). 
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5.3 CALMA: um projeto em defesa da praia e do mar 

 

O Projeto CALMA – Cultivo de Algas Marinhas do Assentamento Maceió 

foi executado a partir de 2010 com o recurso do Projeto São José, e a princípio era 

voltado para um projeto de piscicultura, conforme relata D. Maria das Graças:  

 
[...] O Projeto São José pro assentamento era pra piscicultura, mas só que 
isso podia surgir pra baixo das comunidades, mas o projeto era só pra essa 
parte aí, aí nós fomo pra reunião lá na Sede, cheguemo lá tava cheio de 
gente, [...] eu a Ana, e poucas pessoas, chegando lá não tinha ninguém, aí 
nós conversando com o pessoal do projeto eles esclarecendo, aí disseram 
assim: “Vocês aí, tavam no projeto na praia?”. Aí nós: “Tem um projeto de 
pensamento mas não tem aplicado ainda não”. Aí eles: “Porque vocês não 
colocam o projeto na praia?”. Aí nós: “Ah, é mesmo! Aí o projeto pode ser 
de Algas”. Aí nós fizemo a proposta pro pessoal, mas só foi porque tava só 
nós aqui, se tivessem pessoa da outra comunidade tinha pegado pra 
piscicultura, porque eles tinham um lugar bom e nós não tinha levado o 
projeto pra praia, como não tinha ninguém, foi aprovado o projeto pra praia. 
Aí, mas o projeto era para o assentamento, aí chamemo todo mundo do 
assentamento, representante do assentamento, pra fazer essa discussão, aí 
eles deixaram já o projeto pra nós discutir, junto com o assentamento, aí 
chamemo pra fazer a discussão quem queria participar do projeto, algumas 
pessoas do assentamento colocaram NÃO, que não queria participar do 
projeto, aí por conta da distância, da dificuldade, deixaram só pra nós 
mesmo, só tem gente da comunidade do Apiques, participando do projeto, 
as outras pessoas é só nós do acampamento. (Entrevista com D. Graça, 64 
anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
 Envolve 24 famílias, homens e mulheres de diferentes gerações, unidos 

com base no estatuto da Associação de Cultivadores(as) de Algas do Maceió – 

ACALMA, fundada no dia 25 de setembro de 2011 e composta por uma diretoria de 

12 membros. O modo tradicional da colheita da alga marinha realizada pelas 

famílias da região faz parte de um saber transmitido ao longo das gerações e que 

atualmente por meio do Projeto CALMA foi adaptado e potencializado com o uso de 

tecnologias sustentáveis de plantio, colheita e processamento.  

Vendida anteriormente apenas in natura, a espécie da macroalga 

Gracilaria Birdiae hoje é cultivada em balsas dispostas em alto mar, presas em 

módulos flutuantes de 5 metros cada, chamados de “mortadelas”. O Projeto possui 

um total de oito balsas e cada balsa possui 50 mortadelas, possibilitando um cultivo 

de 150 kg de algas marinhas por plantio. Cada 150 kg de alga cultivada resultam em 

500 kg de algas na colheita, sendo que no processo de desidratação ocorre uma 

perda de aproximadamente 18% de massa, implicando a cada 500 kg de algas 

colhidas um resultado em média de 410 kg para comercialização. 
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As algas vendidas de forma desidratada têm diversas utilidades, inclusive 

na culinária. Para seu cultivo a comunidade passou por capacitações em técnicas de 

cultivo, com conhecimento sobre sua biologia, ecologia, fenologia, bem como 

metodologia de coleta e comercialização.  

 
 Figura 24 – Galpão do Projeto CALMA, seus equipamentos e utensílios, algas em três níveis de  
                   lavagem. 

 
  Fonte: própria autora (2013).      
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A formação ambiental possibilitou que a algacultura112 envolvesse a 

comunidade em um melhor manejo dos recursos naturais e ajudando na sua 

conservação, pois o tradicional manejo das algas no Assentamento Maceió, 

provocava declínio dos recursos naturais, bem como desvalorizava o produto para 

comercialização.  

O cultivo de algas no Assentamento Maceió por meio do Projeto CALMA 

tornou-se uma alternativa tecnológica diferenciada de aquicultura sustentável, que 

fortalece o desenvolvimento socioambiental e contribui para que a comunidade 

resista a grilagem, ocupando e produzindo na terra e no mar. Além disso, é mister a 

preservação da natureza, conforme a fala de D. Graça:  

 
Fortalecer a resistência e preservar a natureza, porque aí tem os colhedor 
de algas, mas de uma forma que arranca com a raiz, e o cultivo, ele 
preserva, não se acaba. Nas Flecheiras tinha o mesmo projeto e se acabou, 
não existe mais, as algas nos banco não existe, e aí pra gente preservar os 
banco, porque aqui nós temos muitos bancos de alga e fortalecer nossa 
resistência e preservando essas dunas que pra nós é nossa vida, porque se 
nós não tiver essa parte da praia, da dunas não tem sentindo viver aqui não. 
(Entrevista com D. Graça, 64 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
As famílias envolvidas no Projeto estão subdivididas em quatro grupos de 

trabalho, onde cada grupo é responsável por duas balsas e por todas as etapas da 

produção, definidas em: plantio, manutenção, lavagem, secagem, pesagem, 

estocagem, embalagem e venda.  

A etapa do plantio inicia-se no mar em maré baixa, com a coleta das 

algas em outras balsas ou nos bancos naturais. O grupo extrai as mudas mantendo 

os bancos naturais preservados, ou seja, deixando parte da alga em seu substrato 

para que a mesma possa crescer de forma contínua. Depois de limpas, as mudas 

são fixadas nas mortadelas dispostas nas balsas ao mar aberto em áreas 

previamente demarcadas para crescerem, como em uma plantação.  

A manutenção do plantio é feita: verificando o estado dos módulos 

flutuantes; fazendo a correção do posicionamento das mortadelas que tenham se 

deslocado ou repondo alguma muda perdida com a força das correntes marítimas ou 

devido ao choque com alguma embarcação. A limpeza é realizada cerca de três a 

quatro vezes num intervalo de oito a dez dias e evita que algas “parasitas” venham 

crescer junto com a Gracilaria. Como a limpeza é realizada várias vezes e com 

                                                           
112

 Neste trabalho é utilizado o termo “algacultura” e não “maricultura” como seria o mais adequado 
para a produção de algas por ser um termo mais divulgado e conhecido. 
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duração de aproximadamente 6 horas cada, nessa etapa de manutenção o grupo se 

subdivide, e só foi verificada a presença das mulheres da comunidade Apiques. 

A partir de 45 a 60 dias, as mortadelas são removidas das balsas e 

trazidas ao seco, no galpão construído à beira mar. Lá as algas são retiradas das 

mortadelas, lavadas e secadas ao sol por várias vezes. Lava-se a alga com água 

doce cerca de quatro vezes, sempre com a utilização do pré-secador, entre uma 

lavagem e outra. Cada secagem dura um dia de sol. Na última lavagem é acrescida 

o sumo de limão, que ajuda no processo de branqueamento da alga113.   

A lavagem já faz parte da etapa realizada na praia (FIGURA 25). Dura em 

média sete dias e conta com todo o grupo. Contudo, segundo os relatos é uma das 

etapas que predomina o trabalho feminino, junto com a etapa de embalagem e 

transformação. 

 
o que as mulher faz mesmo é lavar as alga, nas lavagens, que é um dos 
trabalhos mais prolongados, que é a lavagem, lava com limão e bota pra 
secar, e volta de novo, faz mais 3 lavagem com limão pra ficar branquinho, 
bonitinho, é o trabalho das mulheres é esse... empacotar, fazer os mousse, 
as mulher que fazem. (Entrevista com D. Graça, 64 anos, realizada dia 
23/07/2013). 

 
[...] os homens tira as algas dos bancos e as atividades da mulher com as 
algas, é lavar as alga, e fazer os produtos de algas, é o mousse, a cocalga, 
e a salada de alga, e também a questão do empacotamento do pó, nós 
também ajuda empacotar pra atender a prefeitura. (Entrevista com Luzia, 43 
anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
Depois de seco, iniciam-se as etapas realizadas na comunidade que são 

a pesagem, estocagem, embalagem e venda. As algas são trituradas com o auxílio 

de uma forrageira e são pesadas, ensacadas e armazenadas em lugar seco, 

estando prontas para a comercialização ou para fabricação de seus derivados. 

Depois de trituradas, as algas podem ser moídas para produção do pó, processo 

realizado apenas por encomenda.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
113

 A comunidade não utiliza uma medida certa já que este procedimento não foi padronizado. 
Contudo, segundo relatos, para cada 500 litros de água é estimado o uso de 70 limões, pois quanto 
mais limão, maior e mais fácil o processo de branqueamento da alga. É necessário cerca de 12 horas 
de molho com o sumo do limão.  
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Figura 25 – Etapa de lavagem das algas marinhas      

 
 Fonte: própria autora (2013) 

 

Com o Projeto, verificou-se agregação de valor ao produto onde a 

comercialização passou a ser feita tanto da alga bruta, como de seu beneficiamento 

que agrega ainda mais valor ao produto. Antes a alga in natura era vendida por uma 

média de R$ 0,25/kg. Atualmente o valor dela processada chega a R$ 25,00/kg se 

for triturada e R$ 40,00/kg em pó, como esclarece Luzia ao pontuar os recentes 

compradores. 

 
 [...] agora na ultima vez nós vendemos 50 pacotes de alga já triturada pra 
prefeitura, e ela prometeu que vai ficar comprando, a prefeitura de Itapipoca 
[...] 25 o quilo que nós vendemo pra prefeitura [...], e de vez em quando 
também o pessoal de São Paulo faz pedido, às vezes de pó, às vezes ela 
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triturada. O pessoal de Góias também faz tudo, faz pedido às vezes 40 
quilos de pó, e pó é um preço bem bom [...] 40 reais, o quilo do pó. 
(Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
Além do valor monetário e ser uma atividade de baixo impacto ambiental, 

o cultivo sustentável de algas demonstra ser uma fonte de alimentação segura e 

nutricional, rica em fibras alimentares, vitaminas A, C e E. A substância extraída das 

algas que é responsável pelo baixo teor de lipídeos e rica em proteínas é o ágar-

ágar e seu processo de extração é realizado predominantemente pelas mulheres 

envolvidas no Projeto. 

Embora as mulheres rendeiras estejam mais envolvidas em algumas 

etapas produtivas, a participação das mulheres é visível em todo processo produtivo, 

principalmente das mulheres da comunidade Apiques. Todavia, a etapa que se 

verifica a presença exclusiva das mulheres é a de beneficiamento da alga marinha, 

como é o caso da salada, do mousse e dos bombons, denominados pela 

comunidade de cocalga, produzida pelas mulheres envolvidas no Projeto.  

 
a salada quando o pessoal vem e eles querem provar e agente faz a salada 
pra eles provar, e os bombons também nós fizemos também um pedido de 
uma mulher de São Paulo um pedido de 40 bombom, bombom de algas. 
Nós fizemos e foi aprovado, gostaram muito, era pra uma festa. [...] Nós 
fizemos a cocalga e fizemos os bombom, enrolemos nos papéis. [...] Saiu a 
três reais um bombom [...] A cocalga, nós faz também no quilo ai nós 
dividimos, fizemos os bombom então nós fizemos 5 quilos de cocalga pra 
fazer os bombom, um quilo de cocalga saiu no valor 40 reais. [...] É tipo uma 
cocada de coco, só que é molizinha, aí pega a embalagem do bombom e 
coloca dentro. (Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
Por um ano as mulheres produziram o mousse como sobremesa para a 

merenda escolar da Escola do Campo Nazaré Flor, como parte do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE114. Cerca de 400 mousses eram 

produzidos uma vez por semana, contudo, alegando a presença de leite condensado 

e creme de leite no preparo, produtos que não são oriundos da agricultura familiar, o 

fornecimento foi proibido.  

                                                           
114

 O PNAE foi implantado no ano de 1995 e garante a transferência de recursos financeiros para 
alimentação escolar dos alunos de toda educação básica (educação infantil, ensino fundamental e 
médio, educação de jovens e adultos) matriculados em escola pública e filantrópicas. No âmbito do 
PNAE/CE, é previsto a aquisição no mínimo 30% de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 
Familiar, priorizando dentre outras populações os assentamentos de reforma agrária, conforme o 
artigo 14, da Lei 11.947/2009. A lista de gêneros que podem ser adquiridos da agricultura familiar no 
PNAE-CE encontra-se no site: 
<http://portal.seduc.ce.gov.br/images/Alimentacao/14_10_13/tabela_de_alimentos_agf.pdf>. 
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Segundo Luzia, as merendeiras escolares rejeitaram as algas compradas 

pela prefeitura de Itapipoca para o preparo de sopas na merenda escolar, e com isso 

a venda está restrita à comunidade. Atualmente tanto o mousse quanto a cocalga 

são produzidos e comercializados em eventos da comunidade. Para Luzia,  

 
Meu sonho no projeto de algas é que apareça mais comprador, pra gente 
melhorar mais a nossa renda familiar, porque às vezes aparece comprador 
mas não é direto, é por acaso. Num sei se é porque o pessoal não conhece 
ainda, esse projeto é novo também ainda. (Entrevista com Luzia, 43 anos, 
realizada dia 23/07/2013). 

 
O valor econômico e de produção torna-se uma das expectativas 

almejadas pelas mulheres rendeiras e um dos motivos pelos quais as mulheres 

estão inseridas no Projeto de Algas, enfatizado nas falas de D. Inês e Maria Júlia. 

 
Como eu já disse, é muito importante, a resistência que tem lá e também se 
aparecer o recurso que é até pra gente ganhar um dinheirinho em cima 
dessa alga, que aqui tem o meu menino que diz que quer ir (morar fora do 
assentamento), aí eu falo: “Vá não meu filho, fica por aqui mesmo, quem 
sabe num aparece alguém para o projeto de algas, vocês já ganham o 
dinheirinho de vocês, vão estudar, pode ser que um dia vocês apareçam, 
que vocês ganhem, sejam professor, diretor, um zelador, seja o que for aqui 
na escola”. [...] quando aparecer esses dinheiro dá prefeitura é deles, pra 
comprarem uma roupinha, um calçado, sem precisar saírem pelo mundo. 
(Entrevista com D. Maria Júlia, 59 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
Alguma ajuda a mais né, ter mais algum benefício, uma ajudinha, a gente 
quer ganhar o que é da gente né, e no Projeto a gente vai entrar no futuro. 
(Entrevista com Inês, 40 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
Entrar no futuro por meio do Projeto, como destaca D. Inês, representa ter 

uma renda familiar extra, de posse da mulher, destinada segundo as escolhas dela e 

resultante de um saber-fazer reconhecidamente valorizado. D. Inês é uma das 

mulheres rendeiras que desde criança coletava algas marinhas e vê no Projeto uma 

possibilidade de reconhecimento do seu trabalho invisibilizado, de sua valorização 

enquanto mulher e através do seu saber-fazer. 

É importante ressaltar que a praia se constitui num espaço de reprodução 

e produção social, onde tradicionalmente as mulheres e as crianças coletavam as 

algas dispostas na areia da praia ou nos bancos naturais em maré baixa, à espera 

dos maridos e pais pescadores que estavam em alto mar. Mesmo que houvesse 

homens participando da atividade de coleta de algas, era num tempo determinado 

pela pesca, ou seja, no não-tempo de trabalho do homem (WOORTMANN, 1991). 
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Contudo, com a institucionalidade da coleta de algas, o trabalho que 

antes era tido como irrisório, sem valor de mercado, passa a ter um reconhecimento 

produtivo, e com isso, ocorre o aumento da presença do sexo masculino na 

atividade antes considerada das mulheres.  

D. Maria Júlia se considerava “tiradeira mesmo de algas, catava nas 

praias e nos bancos. [...] Trabalhava era tirando e vendendo”. Atualmente quando 

indagada se faz parte do projeto ela responde: “Não, é meu marido. Às vezes ele 

não pode ir, eu vou”. A fala de D. Maria Júlia reflete uma atividade antes realizada 

pela mulher e que a instituía uma identidade (coletora de algas), passando a ser 

ofício masculino.  

Butto e Leite (2010, p.3), em análise sobre as políticas voltadas para as 

mulheres no Brasil discorrem que, 

 
Um fato importante, observado mais recentemente, é o deslocamento dos 
homens para atividades antes tradicionalmente desenvolvidas pelas 
mulheres. No cuidado de aves e pequenos animais as mulheres trabalham 
exclusivamente para o auto-consumo, enquanto que a ocupação dos 
homens nesta atividade se dá via postos assalariados, permanentes ou 
temporários. Também na horticultura e na floricultura os homens passaram 
a ter uma maior presença. E este crescimento da participação dos homens 
está associado ao maior assalariamento da atividade. 

 
Com as mudanças da relação de modernização do campo e da pesca na 

sociedade capitalista e patriarcal, as oportunidades no mercado permanecem a 

favorecer a presença masculina. A mulher, que tinha o domínio sobre a atividade, 

passa a dividi-la com o homem e muitas vezes é invisibilizada, destituída ou se 

autoexclui do trabalho em benefício da participação masculina.  

De acordo com Durval e Ferrante (2010, p.2), 

 
O estudo publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 
2006), constatou que a questão do trabalho feminino em atividades 
agropecuárias é repleto de invisibilidades. Suas atividades agropecuárias 
são ligadas à reprodução familiar e não geram rendimentos quantificáveis 
monetariamente, ou seja, são como uma extensão de seu papel como 
mãe/esposa/dona de casa, que é considerado (naturalizado) como o 
verdadeiro trabalho da mulher rural. Mesmo que exerça tais atividades, há 
uma tendência historicizada de que sua jornada de trabalho em atividades 
agropecuárias é reduzida ou secundária, quando depois de suas obrigações 
domésticas ela ajuda ao homem. Nesse ponto, a invisibilidade pode se dar 
pela interiorização da diferença pela mulher rural. Assim, ela mesma pode 
subestimar sua jornada de trabalho em atividades agropecuárias. 
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A invisibilidade, destituição ou autoexclusão da mulher é resultado da 

divisão sexual do trabalho, que “tem efeito no emprego e na participação 

diferenciada de homens e mulheres no mercado, mas também afetam a forma como 

essas relações se difundem na sociedade". Para as mulheres, o trabalho doméstico 

ou não remunerado se sobrepõe ao trabalho de mercado ou remunerado, 

alimentando um ciclo vicioso que “se traduz na perpetuação das desigualdades de 

tratamento entre os gêneros” (MADALOZZO; MARTINS; SHIRATORI, 2010, p.551).   

Apesar disso, mesmo não sendo mais a responsável pela atividade, a 

mulher deve estar disponível para quando o homem não possa realizá-la, ainda que 

isso incorra na interrupção do trabalho artesanal, agrícola ou doméstico, 

configurados de responsabilidade da mulher, a qual na maioria das vezes não 

dispõe de ajuda.  

À exemplo, para D. Maria Júlia, a realização do trabalho não se configura 

em um “não-tempo” de trabalho como acontecia antes com a participação do homem 

na coleta de algas, determinada pela atividade da pesca. Ou seja, ela não está em 

seu período de descanso ou “sem fazer nada”; pelo contrário, existe uma 

sobreposição das tarefas, o que expõe a relação hierárquica entre o trabalho do 

homem e o trabalho da mulher. 

Madalozzo, Martins e Shiratori (2010) ao trazer análises sobre o tempo 

das mulheres destinado ao trabalho doméstico, demonstram claramente essa 

relação de hierarquia dos trabalhos produtivos sob os reprodutivos, e mais do que 

isso, entre a valoração da participação masculina sob a feminina nas atividades, 

sejam elas produtivas ou voltadas à reprodução familiar. 

 
Análises mais recentes do tempo gasto em trabalho doméstico para 
diversos países mostram que, mesmo quando as mulheres ultrapassaram a 
barreira da aceitação social e atuam no mercado de trabalho fora de casa, 
ainda assim mantêm seu papel de „dona de casa‟, desempenhando as 
tarefas domésticas. A participação dos homens no trabalho doméstico 
aumentou nos últimos 50 anos, mas é bem inferior a das mulheres e, para 
bases de dados mais aprofundadas na questão das características do 
trabalho efetivamente realizado dentro das residências, também se 
descobre que as tarefas mais „nobres‟ do trabalho doméstico são relegadas 
aos homens. (MADALOZZO; MARTINS; SHIRATORI, 2010, p.551).   

 
Nas condições de inferioridade e/ou invisibilidade, deixar que o marido 

assuma a responsabilidade da atividade, como fez D. Maria Júlia, torna-se uma 

autoexclusão. Todavia, a autoexclusão do trabalho que historicamente era dela, 

pode representar: 1. Evitar tensões entre o uso do tempo em suas diversas 
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atividades, ocasionando perdas e destituição da mulher do seu papel e valor social e 

econômico; ou, 2. O reconhecimento que essa maior responsabilidade constitui em 

um uso do tempo profundamente desigual entre homens e mulheres, já que a maior 

participação da mulher no mercado de trabalho não lhe confere uma jornada de 

trabalho menos intensa em reprodução social da família, em trabalhos domésticos. 

Deste modo, a autoexclusão pode ser considerada, também como linhas 

de fuga, no entendimento de que essa mulher almeja mais que um trabalho 

produtivo e responsabilidades adicionais, ela deseja a valorização do tempo voltado 

para a reprodução social, uma igualdade da jornada de trabalho, um futuro de 

complementaridade, “onde a ajuda de um viabilizava o trabalho do outro” 

(WOORTMANN, 1991, p.4). 

Algumas mulheres do grupo Tecendo Sonhos já revelam em suas falas a 

compreensão e participação dos maridos e dos filhos, passando a viver uma 

complementaridade do trabalho, uma “combinação” que permite à mulher a 

participação nas atividades produtivas e o reconhecimento de suas limitações no 

tempo e no espaço. 

 
Não, a gente sabe dividir. Muitas vezes a gente deixa a casa um pouco 
abandonada, um pouco de lado, mas tem a obrigação de tá lá [no 
acampamento e no Projeto de Algas]. Como dia de terça-feira, dia de terça-
feira eu levanto de manhãzinha eu faço o que posso o que eu não posso 
fazer dentro de casa, eu deixo e vou pra o acampamento, que é minha 
obrigação tá lá. Com o Projeto é a mesma coisa. Então, eu faço parte do 
acampamento, meus filhos fazem, meu marido faz, aí tem um combina 
muito boa, sempre a pessoa se entende nessa parte aí. (Entrevista com 
Luzia, 43 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
Contudo, uma característica da vida cotidiana é a espontaneidade. 

Portanto, não se pode generalizar o modo de vida das mulheres rendeiras, cada 

uma delas possui uma concepção do tempo que se modifica, e possibilita criação e 

a recriação de identidades provisórias, pois, 

 
[...] o "verdadeiro ser" não deve ser entendido como natural e essencialista. 
Trata-se de um ser des – e – re – construído a partir de uma necessidade 
pessoal e política. A ponte para o próprio ser fundamenta-se na busca de 
uma identidade individual e coletiva historicamente situada, diferenciada e 
contestadora [...]. (SANTOS, 1995, p.60 apud SCHEFLER, 2010, p.4). 

 
Percebe-se que as relações de gênero se constituem por meio do tempo 

e do espaço, e, em diferentes momentos do tempo e conformações do espaço, 

observa-se a condição feminina essencialmente arraigada na construção do gênero, 
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delimitando o tempo das mulheres em atividades demarcadas por espaços 

específicos (WOORTMANN, 1991). 

Segundo Woortmann (1991, p.20), 

   
a condição feminina se (re)constrói no tempo, e pelo espaço. Esse tempo é 
o tempo pensado pelas mulheres, o que significa que podem existir nessas 
comunidades distintas temporalidades pensadas, de homens e de 
mulheres. Assim, a construção do tempo é também a construção do gênero, 
pois ele é percebido através de experiências que são específicas a cada 
gênero, em espaços que lhes são também específicos. Se o tempo e o 
espaço são categorias universais do pensamento, são também categorias 
pensadas culturalmente; cada sociedade os pensa à sua maneira, segundo 
sua cultura e sua história particulares. Por outro lado, cada sociedade é 
constituída por (e constitui) pessoas diferenciadas, localizadas em relações 
de gênero - dimensão que aqui me interessa - de classes sociais, etc., e 
localizadas também nas relações entre seus lugares e outros lugares. 

 
Assim, as mulheres adentram nos espaços produtivos não apenas com a 

finalidade de transformar as relações de produção ou a posse dos meios de 

produção. Forjando rupturas, elas buscam incorporar uma nova humanidade que 

atenda a pluralidade e a diferença, na constituição de uma sociedade de bases 

econômicas ou simbólicas, mas que considere a justiça, a solidariedade, a 

participação cidadã e autônoma.  

O trabalho realizado pelas mulheres rendeiras no projeto de algas 

impregna elementos simbólicos que faz o trabalho materializado na produção de 

mousses e cocalgas adquirir um valor imaterial. Segundo Woortmann e Woortmann 

(1997, p.15), quando se refere ao camponês,  

 
Ao trabalhar na terra, o camponês realiza outro trabalho: o da ideologia, 
que, juntamente com a produção de alimentos, produz categorias sociais, 
pois o processo de trabalho, além de ser um encadeamento de ações – 
técnicas, é também um encadeamento de ações simbólicas, ou seja, um 
processo ritual. Além de produzir cultivos, o trabalho produz cultura. 

 

Do mesmo modo do trabalho na terra para o camponês, o processo de 

trabalho das mulheres rendeiras no Projeto ganha múltiplos significados. Conforme 

D. Graça “é importante que tenha a produção do projeto, pra estimular mais o povo a 

ficar, porque quando tem um dinheirinho as pessoas se animam mais.” Porém, além 

dos interesses econômicos ou de reprodução familiar permeiam elementos regidos 

por outra lógica, de ordem subjetiva, no plano dos afetos, dos sentimentos, das 

interações, visivelmente revelados nas falas de Luzia e D. Inês. 
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Significa que é bom demais a gente tá lá junto, o marido com as esposas lá 
no trabalho, porque envolve a família toda, os filhos também, tá todo mundo 
junto lá no trabalho. [...] A gente espera coisa boa do projeto, que seja uma 
maneira de pessoal tá mais junto, as família se juntar mais, geração de 
renda pra cada família, e também pela segurança da praia, porque sem este 
projeto as pessoas ficam na praia, só que é poucas pessoas que fica na 
praia. Mas com esse projeto vive muita gente na praia tanto homem como 
mulher, cada dia um grupo trabalha lá, cada dia tem um grupo lá 
trabalhando, ficando lá também. (Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada 
dia 23/07/2013). 

 

É porque eu gosto, eu gosto de tá mesmo junto, que é tão bom de tá com 
os amigos na luta, a gente tá mesmo botando para resolver as coisas da 
gente, isso é bom, eu gosto mesmo de tá nesse processo. (Entrevista com 
Inês, 40 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 

5.4 O dia a dia de uma mulher rendeira 

 

Considerando que o sujeito histórico e social é constituído na dimensão 

da intersubjetividade, o seu discurso só pode ser analisado desvelando o contexto 

das relações sociais em que ele é produzido (ZANELLA; BALBINOT; PEREIRA, 

2000). Segundo Sardenberg (2004, p.30), 

 
É certo que as mulheres foram silenciadas por muito tempo, portanto, temos 
que dar voz às mulheres assim como aos negros e a outros segmentos que 
foram historicamente oprimidos e silenciados. Mas “dar voz” não é só 
registrar e transcrever depoimentos. É preciso analisá-los, o que implica 
também a análise dos contextos em que eles são produzidos. 

 
No decorrer do trabalho de campo, na realização da observação 

participante, as mulheres rendeiras revelaram o que sublinha Almeida (2011, p.89), 

quando diz que é comum haver um entrelaçamento entre o trabalho e a vida 

cotidiana quando se refere às atividades artesanais, “não existindo uma separação 

entre trabalho e modo de vida”.  

A renda de birro é uma atividade realizada entre uma tarefa doméstica e 

outra, quando sobra tempo, nos intervalos das refeições, nos momentos destinados 

ao descanso. Apesar de desempenhar uma atividade remunerada, o tempo 

despendido primeiramente para as atividades ligadas à casa e a família em 

detrimento do tempo para “tecer a renda”, demonstra o quanto as mulheres ainda 

estão ligadas a reprodução familiar. 

Talvez por essa característica da atividade da renda de birro, ela se torne 

uma alternativa produtiva para as mulheres, promovendo uma renda monetária sem 

demandar alterações radicais na rotina do trabalho doméstico. É partindo dessa 
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reflexão que toma forma a proposta desse subitem, no intuito de conhecer um pouco 

o modo de vida dessas mulheres, considerando como os espaços e os tempos estão 

sendo construídos pelas mulheres e a relação dessas duas categorias com a 

condição feminina. 

 

5.4.1 D. Ana em um dia de trabalho  

 

Às cinco horas da manhã, D. Ana já estava de pé. Naquele dia, assim 

como acontece em outros dias da semana, ela teria atividades no Projeto de Algas e 

no Acampamento Nossa Terra. Para cumprir com seus compromissos sociais, 

produtivos e políticos, ela realizou primeiro algumas atividades ligadas ao trabalho 

doméstico. Nesse dia ela acordou, fez o café, lavou a louça, varreu o quintal, 

separou a roupa suja do filho que havia chegado de viagem, e só depois se dirigiu 

ao Projeto. 

Acumular atividades realizadas no espaço casa-quintal e nos espaços de 

luta faz parte do cotidiano das mulheres rendeiras do grupo Tecendo Sonhos. As 

atividades ligadas à reprodução da vida têm sido vinculadas a mulher ao longo da 

história da sociedade patriarcal e por não expressarem um valor monetário são 

esquecidas e desvalorizadas.  

De modo contrário, as atividades que envolvem as esferas da produção 

estão associadas a presença e domínio masculino, que ganha status por ser uma 

atividade monetariamente rentável. Para Butto e Leite (2010, p.3), 

 
A economia rural sempre esteve marcada pela divisão sexual do trabalho. 
Os homens estão associados a atividades econômicas que geram emprego, 
ocupação e renda, enquanto as mulheres concentram-se em atividades 
voltadas para o auto-consumo familiar, com baixo grau de assalariamento e 
de obtenção de renda. O seu trabalho é considerado como uma mera 
extensão dos cuidados dos filhos e dos demais membros das famílias, um 
trabalho concebido como uma ajuda, decorrente também do ocultamento do 
tempo.  

 
O espaço da casa-quintal constituído como o espaço da reprodução é 

socialmente desvalorizado e o trabalho da mulher que habitualmente se entrelaça com 

os afazeres domésticos passa a não ter reconhecimento econômico. O tempo destinado 

às atividades domésticas acaba por não ser contabilizado e invisibiliza ainda mais o 

trabalho da mulher, sujeitando-a a uma condição de violência simbólica.  
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Por causa das tarefas domésticas e atividades que não geram renda 
diretamente, o trabalho da mulher se torna invisível. Desse ponto de vista, 
as relações de gênero adquirem hierarquias de poder que refletem a 
estrutura social “convencional”, na qual o homem está sempre em posição 
superior à da mulher, reproduzindo assim uma situação de violência 
simbólica. (DURVAL; FERRANTE, 2010, p.3). 

 

Portanto, falar das ações coletivas das mulheres rendeiras, esquecendo o 

trabalho doméstico só iria “reafirmar a desqualificação social e econômica das 

tarefas realizadas pelas mulheres” (ESMERALDO, 2004, p.219). Assim, é importante 

ressaltar que para as mulheres rendeiras o tempo é pensado com base em uma 

combinação de atividades produtivas e reprodutivas, o que as fazem, possivelmente, 

pessoas ainda mais ocupadas do que os homens, na “condição marcada pelo 

sobretrabalho, com tarefas e ― obrigações que envolvem a esfera da produção e da 

reprodução da vida” (GARCIA et al., 2010, p.9). 

Conceição, que além de fazer renda e participar do acampamento 

trabalha na Escola do Campo, ressalta na sua fala, do mesmo modo que D. Maria 

da Paz, como ocorre esse ajuste entre as atividades produtivas e reprodutivas:  

 
É complicado né, é puxado, esses dias a gente sei lá, tenta, eu acordo 
cedo, tem umas coisa pra fazer, aí eu já deixo umas coisas pronta, deixa 
roupa de molho, deixa aí os meninos, a Rosinha que é tia deles, que ficava 
aqui, cuidava dele, arrumava o almoço essas coisas. Tem dias que quando 
a gente chega da escola continua os trabalhos e mais tarde faz o birro 
alguma coisa, às vezes não dá, quando tem muito trabalho na escola, hoje 
não tem, mas quando tem: “Cilene me libera aí, tem uma coisa no 
acampamento de extrema importância”. Aí ela também tem essa coisa, que 
ela libera, aí a gente vai lá, e a gente tenta fazer, da um jeitinho, sei lá, pra 
mim eu já disse, se o Toinho (esposo) arrumasse uma coisa que fosse mais 
... porque a vida de pescador é muito complicada, hoje tem e amanhã não 
tem, mas se ele arrumasse uma coisa mais segura assim, eu preferia ficar 
em casa, porque eu tinha mais tempo pra se dedicar, tanto pros menino, 
como pro acampamento, porque às vezes a gente não tá toda hora que a 
gente queria tá, mas eu faço o possível (Entrevista com Conceição, 33 
anos, realizada dia 22/07/2013). 

 
Só pra ver que tem um Deus que a gente tem tempo pra tudo, agora não é 
dizer que eu nunca no mundo faltei no meu dia lá no acampamento não, 
falto, tem dias que eu falto, até mesmo agora que tá aí nessa festa (Regata 
de Paquetes), essa festa é uma festa nossa... foi, eu não participei de nada, 
sei lá até pensei se alguma companheira não está pensando mal de mim, 
porque assim tanto trabalho numa época dessas e eu não participei de 
nada, mas bem que eu queria tá era junto com elas. Mas também é assim 
também, tem os dizer dos mais velho, assim, mais velho de que eu: 
“Menino, ninguém pode descobrir um santo pra cobrir o outro”. Pra tudo tem 
seu tempo, tem sua hora, eu também não podia ir doente, e tinha dia dessa 
menina aqui tava pra ganhar neném,  e eu não queria deixar ela em casa, e 
eu tava doente do meu pé, não tinha como eu tá lá, até que eu tinha 
vontade, mas aí tem dias também que eu digo assim: “eu gosto de fazer 
renda”, mas tem dia que eu não quero vê minha almofada, porque tem 
outras coisas que eu tenho que fazer, aí a gente não dá conta tudo no pé da 
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letra não, mas a gente participa de tudo. (Entrevista com D. Maria da Paz, 
61 anos, realizada em 23/07/2013). 

 
Chegar até o galpão-sede do Projeto CALMA requereu de D. Ana uma 

caminhada por cima dos morros de aproximadamente 4 km. No destino, D. Ana 

encontra-se com outras mulheres e homens que foram realizar a etapa de lavagem 

das algas dantes coletadas e armazenadas no galpão-sede. Ali, o trabalho de 

homens e mulheres passa a ter o mesmo valor, pois cada etapa é indispensável 

para a efetivação do resultado final que trará um valor monetário.  

Para Durval e Ferrante (2010, p.18), 

 
o fato das mulheres terem papéis centrais nestes embriões de experiências 
produtivas diferenciadas, têm se contraposto aos modelos tradicionais 
empenhados em naturalizar a divisão do trabalho e dos papéis entre 
homens e mulheres nos assentamentos. 

 
Fazer parte do Projeto de Algas possibilita desnaturalizar à ideia de 

trabalho de homem e trabalho de mulher, e para algumas mulheres torna-se mais 

vantajoso do que a renda de birro, pois gera um recurso financeiro que garante uma 

visibilidade do trabalho e autonomia econômica de forma mais rápida e com menos 

esforço do que a atividade artesanal. Entretanto, a maioria das mulheres rendeiras 

que fazem parte do Projeto entendem as duas atividades com mesmo grau de 

importância. 

 
Pra mim Algas, porque é um trabalho que a gente vai e faz durante o dia, na 
noite estamos livres, e a Renda é dia e noite, pra ganhar um dinheirinho a 
mais tem que trabalhar no dia e na noite. (Entrevista com Luzia, 43 anos, 
realizada dia 23/07/2013). 

 
Todos os dois, hoje se eu tiver uma peça eu vendo, e o projeto das algas 
vamos esperar uma boa vontade dos amigos, de alguém que quiser ajudar, 
mas aí acho importante os dois, tudo é o trabalho da gente, tudo eles tem 
amor. (Entrevista com Inês, 40 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
Ratificando sua participação no Projeto após uma manhã de trabalho, D. 

Ana segue caminhando em direção à barraca do acampamento localizada há alguns 

metros do galpão. No acampamento ela encontra outras mulheres do grupo que já 

estavam na vigília daquele dia. Nesse espaço político e de resistência, que também 

é constituído por “um campo de forças, no qual relações de gênero se fazem 

presentes”, as mulheres produzem sociabilidades e incorporam “um saber/poder que 

deve ter irradiações no processo de ação/decisão dos assentamentos” (DURVAL; 

FERRANTE, 2010, p.17). 
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Para estarem presentes nesses espaços que possibilitam um poder de 

ação/decisão, as mulheres rendeiras passam a reconduzir a finalidade do grupo 

Tecendo Sonhos ocasionando mudanças. Ao discorrer sobre as possíveis 

influências sofridas pelo grupo, Luzia assume que, 

 
[...] surgiu o acampamento já tinha o grupo. Depois que surgiu o 
acampamento o grupo “enfraqueceu” mais ainda, porque a gente quase 
num teve tempo muito de se reunir, sempre que a gente se reunia era pra 
conversar as coisas do acampamento, não as coisas do grupo, então 
deixemos o grupo bem solto um pouco, mas o grupo existe. [...] Não, 
prejudica em nada. Porque quando a gente chama as mulher pra reunião 
sempre elas estão junta.   (Entrevista com Luzia, 43 anos, realizada dia 
23/07/2013). 

 
Antes da participação direta na luta por meio do acampamento, os 

momentos no coletivo eram exclusivamente para a discussão sobre a atividade da 

renda de birro. Atualmente outras pautas são discutidas, ligadas a luta no 

acampamento, o projeto de algas, a implantação das eólicas, e com isso, passa a 

impressão de que o grupo de rendeiras perdeu forças ao longo de sua trajetória. 

Contudo, como revelado na fala de Luzia, a inserção das mulheres nas ações do 

assentamento enquanto um coletivo possibilitou o envolvimento e comprometimento 

individual, e, por conseguinte sua unidade. 

A permanência de D. Ana no acampamento é normalmente a tarde 

inteira, retornando para casa ao final da tarde. Contudo, naquele dia ela precisava 

voltar um pouco mais cedo, pois tinha que resolver pendências ligadas a reprodução 

familiar que não poderia ser adiada. Às quatro horas da tarde ela volta para casa e 

às cinco horas já seguia em direção ao riacho levando um balde com sabão e roupa 

suja.  

Ela havia planejado pela manhã que aquele dia seria para lavar a roupa 

de toda família, mas como logo cedo ela precisou ir ao Projeto, o tempo foi 

recalculado, restando à realização da atividade no final da tarde. Ao pôr do sol D. 

Ana retorna com as roupas lavadas, estende no quintal, troca sua roupa molhada e 

vai para a cozinha providenciar o jantar para a família.  

Após o jantar, ela se senta à frente da televisão colocando a cadeira onde 

está disposta sua almofada à sua frente e vai entrelaçando os fios, formando tramas, 

desenvolvendo o modelo da renda de birro, até a hora de dormir, que ocorre perto 

das dez horas da noite.  

 



219 

 

Figura 26 – Registros de um dia no cotidiano de D. Ana. 

 
  Fonte: própria autora (2013).        

 
No tempo diário, em que as atividades são alocadas, observa-se que 

mesmo após um dia cheio de trabalho, D. Ana não abre mão do ofício de rendeira. 

Todas as mulheres do grupo comungam com a atitude de D. Ana, ao agenciar o 

tempo de forma que permita a realização da atividade: 

 
 [...] nas minhas horas vagas eu tenho que fazer alguma coisa, nem que 
seja só pra mim, enfeitar as minhas coisas, mas eu não penso em deixar 
não, de jeito nenhum, eu até emprestei uma parte dos meus birros, que eu 
fazia lá né, aí hoje eu faço menos, mas as meninas dizem assim: “A gente 
nem tem tempo de fazer”. Realmente a gente não tem tempo, mas às vezes 
sobra um tempinho a noite e tá ali vendo a novela, isso é um costume, 
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porque é muito difícil da gente deixar. (Entrevista com Conceição, 33 anos, 
realizada dia 22/07/2013). 

 
 A gente só trabalha como hoje, lavei um monte de roupa, cheguei fui 
colocar o feijão no fogo, aí os pedaços que a gente tá desocupada a gente 
corre pro trabalho da renda. Nesses dias que nós tava no acampamento, 
nunca mais tinha pegado na minha almofada, porque nós tava lá pra outra 
atividade, mas quando é só o trabalho de casa dá certo. (Entrevista com D. 
Maria Júlia, 59 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
É muito atropelado né, mas como a gente gosta de fazer aquilo, a gente às 
vez deixa outras coisa pra ir cuidar da renda, mas ninguém nunca, quando 
tem os pedidos, a gente se “avexa” mais pra ver se a gente dá conta no 
tempo certo. E é assim, ninguém nunca deixou (...). (Entrevista com D. Ana, 
54 anos, realizada no dia 24/07/2013). 

 
Segundo Ângelo (2005, p.107), “falar em cotidiano implica agregar a ele o 

tempo, o espaço, o gênero e as atribuições”. Os lugares da mulher naturalizado 

como sendo o da casa/quintal e o tempo organizado com base nas atividades do 

âmbito doméstico continua forte na vida das mulheres rendeiras. Além das tarefas 

domésticas, do cuidado com os filhos, das atividades na luta, da confecção da renda 

de birro, as mulheres rendeiras desenvolvem atividades nos quintais, com o cuidado 

de pequenos animais, o plantio de hortaliças, ervas medicinais e de flores que 

servem de ornamentação do espaço casa-quintal.  

Muitas dessas mulheres também participam do roçado e da 

transformação dos produtos provenientes do roçado, como é o caso da farinha de 

mandioca. Nas casas de farinha elas desempenham principalmente a etapa de 

despeculagem da mandioca, considerado como a etapa mais leve do processo de 

transformação da mandioca. Costumeiramente o trabalho feminino, quer seja 

agrícola ou doméstico, ele é apontado como leve, enquanto o trabalho masculino é 

considerado como pesado, contudo, Garcia et al. (2010, p.18) ressalta que  

 
o trabalho agrícola considerado leve, próprio para mulheres, nada tem de 
leveza efetiva, aqui leve significa socialmente desvalorizado, sem o 
prestígio que reveste o trabalho masculino, no geral, provedor de renda. Já 
a mulher na roça carpindo, capinando, plantando ou colhendo, 
independente do peso ou da leveza da tarefa, ou de ser executada junto 
com os homens, é vista como a prática da mera ―ajuda, uma vez que está 
desempenhando função não própria do seu sexo. O inverso é verdadeiro, o 
homem que no âmbito da casa se dispõe a lavar um prato, está ajudando, 
considerando que isso não é sua obrigação, mas um ato de volição. O 
mesmo não se diz da mulher que se recusa a ir ―ajudar o marido na roça, 
não se percebe como um favor ao qual ela pode recusar sem provocar 
conflitos. Trabalho ―leve e ajuda compulsória demarcam o território do 
trabalho feminino.  
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O tempo livre é utilizado para aumentar a renda da família com a 

confecção e venda do artesanato, para o descanso ou visitas nas casas de parentes 

e vizinhos, e em festividades da comunidade. Algumas mulheres do grupo 

desempenham outras práticas: são professoras, dirigentes de grupos de oração da 

igreja e rezadeiras.  

 
Figura 27 – As mulheres e suas atividades. 

 
  Fonte: própria autora (2013).        

 
Segundo Woortmann (1991, p.6), 

 
Era ela (e, em escala decrescente, ainda é) quem detinha os saberes 
tradicionais relativos a doenças e remédios, quem administrava a cura e 
cultivava plantas medicinais. Com frequência, eram também mulheres as 
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especialistas que atendiam a comunidade como um todo: parteiras, 
raizeiras, rezadeiras, benzedeiras, etc..  

 

Segundo Dantas (2002, p.202), “espaço e tempo possuem uma 

característica singular: eles não são – na grande maioria das vezes- questionados; é 

algo estabelecido, dado, que envolve os indivíduos, encerrando-se em seu domínio”. 

Observa-se que as mulheres rendeiras permanecem vulneráveis ao comando do 

tempo e do espaço reprodutivo, mas elas têm sido (re)construídas no tempo pelo 

espaço, escrevendo uma nova versão do cotidiano e assumindo novas 

possibilidades de mudanças e adaptações obtidas por meio da participação no 

Projeto e no Acampamento. 

Buscando compreender as mudanças, percebe-se através das entrevistas 

que os homens inseridos na luta começam a compreender e apoiar a participação 

das mulheres nos espaços políticos e de decisão do assentamento e fora dele, 

provavelmente pelas discussões de gênero propostas por organizações não 

governamentais e movimentos sociais apoiadores da luta. 

Quando indagadas sobre a opinião dos maridos, se eles reclamam da 

participação delas na luta, D. Graça e Maria Júlia falam que 

 
Graças a Deus não, eu vou pra Brasília, atividade do MST passo de 11 dias, 
10 dias, aí ele diz assim: “Aproveita enquanto tu pode. [...]Eu acho que se 
eu não apoiasse a luta, ele não apoiava não, porque a família dele é todinha 
contra, mas também os pensamento dos homem é que eles que vão buscar 
os peixe do mar, eles são quem pesca, eles que é o que mais precisam ter 
acesso, porque nós precisa, mas são os nossos maridos que se eles não 
forem pescar....(Entrevista com D. Graça, 64 anos, realizada no dia 
23/07/2013). 

 
Não, ele acha é bom que faz é empurrar, ele nunca reclamou. [...] É porque 
já tá acostumado né, eu tô nessas luta, nessas coisas, e ele junto. [...] 
Graças a Deus a gente é controlado nessa parte.  (Entrevista com D. Maria 
Júlia, 59 anos, realizada dia 23/07/2013). 

 
O cotidiano começa a sofrer rupturas quando as mulheres rendeiras 

transformam um agregado de espaços separados, num todo articulado e acendem 

de modo tímido, mas de forma sucedida, possibilidades de rompimento com as 

formas de dominação presentes no interior das famílias. Assim, as mulheres têm 

constituído uma territorialização de seus espaços e vida.  

 
Territorializar-se, desta forma, significa criar mediações espaciais que nos 
proporcionam efetivo “poder” sobre nossa reprodução enquanto grupos 
sociais (para alguns também enquanto indivíduos), poder este que é 
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sempre multiescalar e multidimensional, material e imaterial, de “dominação” 
e “apropriação” ao mesmo tempo. (HAESBAERT, 2011, p.97). 

 
Sair do lugar não significa obrigatoriamente está desterritorializado, mas 

pode representar reterritorializar-se através da mobilidade. As mulheres rendeiras ao 

saírem do espaço casa-quintal e adentrar em outros lugares elas se 

desterritorializam, se reterritorializando. Ou seja, o processo de territorialização é 

visível já que “territorializar-se significa também, hoje, construir e/ou controlar 

fluxos/redes e criar referenciais simbólicos num espaço em movimento, no e pelo 

movimento” (HAESBAERT, 2011, p.280). 

Na trama tecida pelas mulheres rendeiras, observa-se que 

 
No tecido, cada fio, isoladamente, possui uma força e uma resistência muito 
menor que a resultante de sua união aos demais fios (paradoxalmente, a 
perda da unicidade em favor da trama não representa perda das 
características singulares). Dessa forma, o processo de constituição do 
tecido tornará cada fio forte, único, considerado cada um à sua própria 
medida, demandando sua especificidade/unicidade. O conjunto, portanto, 
possibilitará ir além, ampliando horizontes, constituindo-se num todo a partir 
da somatória complexa de inúmeras e singulares partes. (CASCINO, 2002, 
p.128). 

 
Percebendo o território numa perspectiva integradora, o movimento de 

reterritorialização apontado pelas ações das mulheres rendeiras a partir de uma 

ameaça de desterritorialização ou territorialização precária evidencia o que 

Haesbaerth (2011, p.16) chama de “mito da desterritorialização”, ou seja, o mito de 

que mulheres e homens podem ser desterritorializados e conseguem viver sem 

território, uma existência sem territorialidade, “como se o movimento de destruição 

de territórios não fosse sempre, de algum modo, sua reconstrução em novas bases”.  

Segundo Haesbaerth (2011, p.370), 

 

Ao mesmo tempo em que podemos estar fragilizando nossos territórios ou, 
para outros, nos “desterritorializando” na “modernidade líquida” a que se 
refere Bauman (2001), essas mesmas territorializações precárias podem ser 
o embrião de reterritorializações comprometidas com a reconstrução 
reflexiva que acredita e luta constantemente por uma sociedade mais justa 
e igualitária. Ai os territórios não seriam instrumentos de alienação, de 
segregação, opressão e “in-seguranca”, mas espaços estimuladores, ao 
mesmo tempo, da diversidade e da igualdade sociais.  

 

Assim, experimentando as diversas faces do território camponês, as 

mulheres rendeiras reconstroem, ao mesmo tempo e constantemente, seus próprios 

territórios, num processo de multiterritorialização, que constitui a territorialização por 
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meio da própria desterritorialização. Conforme Durval e Ferrante (2010, p.17) a 

participação nos espaços públicos “não trazem, magicamente, como conseqüência, 

uma (re)socialização que inverta posições naturalizadas e, de fato, leve a mulher a 

entrar no campo dos direitos em todas as dimensões da vida social.” Contudo, 

verifica-se sinais que elas têm tomado o domínio de seus próprios destinos. 
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4 CONSIDERACÕES FINAIS 

 

Vem! Vem! 
Ó liberdade sonhada 

Ó igualdade revolucionária! 
Reacende a chama da luta 
Que ainda fumega na gente 

Devolve-nos o perfume da vida que nos foge 
Dá-nos a sensação saborosa da vitória 

Que nos arrancam da boca 
É tempo de luta, de sonhos, de paz 

De história forjada, nas mãos deste povo 
Que empunha, segura a bandeira da vida! 

Viva aqueles que têm sangue no olho! 
Vivam os que veem o amanhã! 

(Zé Vicente) 
 

As relações sociais estabelecidas no Assentamento Maceió evidenciam 

os conflitos, os pontos de encontros e de afinidades entre sujeitos envolvidos na 

luta, e interesses paradoxais travados nas relações entre famílias assentadas, 

entidades governamentais e empresários do turismo. Para este trabalho, não cabe 

concluir, sendo mais apropriado expor questões que merecem reflexões mais 

aprofundadas. 

A partir da vivência em campo observou-se que a interação entre as 

mulheres rendeiras ocorre por meio de elementos objetivos, como a busca pela 

complementação da renda familiar, mas, sobretudo por elementos subjetivos e 

simbólicos, de acordo com seus valores de vida, modos de ser e suas experiências. 

As evidências empíricas confirmam que as relações sociais são dinâmicas e que as 

ações coletivas das mulheres são resignificadas de acordo com a ordem social 

instituída internamente pela dinâmica de vida dos sujeitos, ou seja, apropriando-se 

de formas de organização que são ressignificadas de acordo com sua práxis e 

necessidade. A interação social entre as mulheres se reconfigura de acordo com o 

período histórico, as afinidades entre as pessoas e seus interesses comuns.  

Nesse contexto, a organização coletiva nascida da decisão articulada 

entre as mulheres é conduzida pelos eixos da solidariedade e reciprocidade; da 

integração entre as famílias, da autonomia e da liberdade; do empoderamento que 

provoca mudanças nas relações sociais da família e que por sua vez influenciam as 

práticas não sexistas; da reflexão e análise coletiva dos problemas e proposições 

para uma organização efetiva dos territórios de resistência. Apresenta-se, portanto, 
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singular e ao mesmo tempo dinâmica, pois se reconfigura através da relação com 

outras formas de integração familiar e coletiva. 

A construção da categoria camponesa como categoria política é forjada 

na luta e organização das mulheres, que mesmo diante das tentativas de 

expropriação dos modos de ser e de viver camponês, em contextos nos quais o 

estado se alia à economia capitalista, têm sido fundamental para favorecer a 

resistência camponesa. O apoio de movimentos sociais, organizações não 

governamentais e Universidade também são importantes para dar visibilidade ao 

projeto de vida das famílias assentadas. As alianças externas são visíveis na 

realização da Regata de Paquetes, que tem como apoiadores o MST, o CETRA, o 

Instituto Terramar e a UFC representada pelo Programa Residência Agrária. 

O trabalho da renda de birro caracterizado também pelo coletivo, pelo 

estar junto, exerce importante influência na dinâmica do trabalho dessas mulheres e, 

estar presente no grupo, fazer parte dele, poder compartilhar suas angústias, 

proporciona vida nova para essas rendeiras. O trabalho feminino através da renda 

de birro passa a ter uma conotação econômica e permite a valorização, o 

reconhecimento e a importância do papel social da mulher na constituição e 

reprodução da vida camponesa.  

A mulher responsável pela reprodução, pelas atividades domésticas da 

unidade familiar, mas excluída do controle da gestão econômica, dá início a rupturas 

que possibilitam a afiliação em espaços de decisão e de poder antes exclusivo do 

homem. Também a alterar com a divisão sexual do trabalho. Deste modo, o poder 

de decisão nestas famílias passa acontecer no coletivo da família.  

As mulheres estão mais presentes nos processos de decisão saindo da 

invisibilidade e participando ativamente de programas de capacitação e de 

organização social. A ação coletiva por meio da renda de birro torna-se importante 

na construção de identidades territoriais na busca pela sustentabilidade que 

reconhece as mulheres como “ecologistas”, “agricultoras” e “rendeiras” contribuindo, 

assim, para a minimização das desigualdades sociais pela valorização das 

características peculiares da comunidade, pela garantia da continuidade das 

atividades de agricultura e pesca local.  

Possibilita ainda, a construção de espaços afirmativos de sua visibilidade, 

embora aumentando a sobrecarga de trabalho. Contudo, percebe-se que o poder 

dantes concentrado nas mãos dos homens passa ainda que timidamente a se 
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fragmentar acendendo uma redefinição dos papéis e dos espaços de homens e 

mulheres.  

Segundo Goldenberg (1997, p.51), “é irreal supor que se pode ver, 

descrever e descobrir a relevância teórica de tudo. Na verdade, o pesquisador acaba 

se concentrando em alguns problemas específicos que lhe parecem de maior 

importância”. Assim sendo, o recorte do real que esse trabalho nos permitiu mostra 

que as ações das mulheres assinalam um “efeito borboleta” 115, na transformação da 

economia, na valorização do seu trabalho e no reconhecimento do seu papel 

enquanto sujeito social para o desenvolvimento social, econômico, ambiental e 

político dos ambientes rurais.  

Sem encerrar as discussões e reflexões abordadas nesse trabalho 

destaco que desvelar as experiências das mulheres rendeiras, também possibilitou 

uma mudança em meu imaginário através não só da percepção do real por meio de 

teorias, mas principalmente pela compreensão da realidade através do confronto 

das minhas impressões e concepções antes e depois da vivência no campo.  

Essa ressalva é na intenção de cooperar para o reconhecimento de que o 

tempo da ciência hoje é o tempo de modéstia, de tolerância, de compreensão dos 

limites do entendimento humano. Ao iniciar este trabalho investigativo sobre as 

ações das mulheres rendeiras na trama de luta pelo território, a concepção do meu 

papel enquanto pesquisadora era semelhante ao que foi proposto a Antonio Biá, 

em Narradores de Javé116(2004), na pretensão de construir, portanto, um saber 

científico que validasse os saberes locais.  

                                                           
115

 Em 1963, Edward Lorenz foi o primeiro cientista a designar o termo Efeito Borboleta  às categorias 
iniciais da Teoria do Caos. Ela é concebida pela ideia alegórica de interpretação de que o bater das 
asas de uma borboleta no pacífico poderia ser responsável pelo aparecimento de um tufão do outro 
lado do planeta. Na verdade, pretendia-se analisar movimentos caóticos através de um esquema 
gráfico associado a uma equação, ilustrando como pequenos eventos podem originar grandes 
consequências.  
116

 “Narradores de Javé” apresenta reflexões acerca das visões de mundo e os diversos tipos de 
saberes. O filme conta a história de um povoado chamado Javé, prestes a ser inundado para a 
construção de uma hidrelétrica. Num empenho de permanecerem no local, as famílias da 
comunidade resolvem escrever sua história, na tentativa de alterar o rumo das decisões instituídas 
pelos órgãos públicos. O morador Biá é designado à missão de recuperar a história e a memória de 
Javé de forma “científica”, revelando o valor histórico que deveria ser preservado. Após uma 
multiplicidade de versões contadas a Biá, ele termina apresentando o livro em branco a população. 
Observa-se no filme um conflito travado entre as tradições culturais e um progresso a favor de um 
desenvolvimento pensado a partir de uma esfera governamental. Refletindo também sobre a 
realidade de muitas comunidades rurais no Brasil, percebe-se que a realidade imaginária de Javé não 
é exatamente uma ficção, pois se assemelha à muitas comunidades vítimas da imposição de grandes 
projetos e empreendimentos hidrelétricos e de especulação imobiliária, como é o caso da disputa 
pela terra vivenciada pelas mulheres rendeiras do Assentamento Maceió. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_Borboleta
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Contudo, ao refletir sobre a pesquisa e os sujeitos investigados, percebi 

que a incumbência não está fundamentada na intenção de legitimar ou mesmo de 

revelar um conhecimento tido como verdade sobre o real, mas de usar o registro e a 

documentação como ferramenta de afirmação da identidade, de preservação da 

história dessas mulheres, consolidando uma relação direta com o mundo real e 

mantendo viva a memória dessa comunidade. 

A construção de um olhar sensível e crítico da realidade rural e da 

condição de vida no campo, em meio a essa nova configuração da propriedade 

fundiária brasileira, revelou o meio rural como espaço de trocas de saberes, lugar 

em que foi possível observar traços fortes de cooperação, organização, luta, 

determinação e perseverança do povo sem terra e a formação de mulheres 

camponesas como sujeitos políticos, sociais e culturais, que vão se constituindo 

através da luta pela terra e por fazeres femininos. 

Como ressalta Silva (2005, p.25) “ninguém está imune ao contato”. Na 

vivência, foi experienciado sabores da espera, da humildade, do afeto e do respeito, 

a partir do conhecimento amalgamado nas relações de convivência. Um momento 

de mútua aprendizagem, onde as trajetórias individuais e coletivas das famílias do 

campo consolidaram no meu ser a presença dos processos educacionais não 

formais, conduziu o caminho trilhado na pesquisa que decorreu num resultado 

político, na medida em que entendo a pesquisa como um instrumento científico, mas 

igualmente político e pedagógico de conhecimento. 

Considero que por meio da pesquisa pude descobrir um real que se 

descobre e ao mesmo tempo se esconde, pois o que se vê chega a ser apenas um 

recorte dessa realidade (DEMO, 2001, p.19). Entretanto, fotografando a realidade 

vivida das mulheres rendeiras esse trabalho tornou visível elementos de denúncia de 

um status quo que estavam escondidos.  

A pretensão nessa reflexão investigativa foi abrir o debate sobre a 

organização dos grupos de mulheres, ressaltando as iniciativas tomadas pelas 

camponesas como uma preocupação com a manutenção da terra e do modo de vida 

camponês, por uma luta ambiental baseada na sustentabilidade, na igualdade de 

gênero e por um modelo de desenvolvimento diferente. Esperou-se tornar visível o 

empoderamento dessas mulheres, desvendando um poder “diferente” do poder 

vigente e fundamentado na dominação “machista”. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 - Roteiro de questões norteadoras para entrevista individual com as 
mulheres rendeiras que fazem parte do Grupo Tecendo Sonhos. 
 
A)Dados de identificação 
Nome completo:__________________________________________________ 
Idade: _____ Escolaridade: _________________________________________ 
Estado civil: ( )solteira ( )casada ( )mora junto ( )separada ( ) viúva 
Tem filhos? ( ) Não ( ) Sim Quantos? _____ 
Trabalha fora? ( ) Não ( ) Sim Local? _________________________________ 
Fontes de renda: ( ) artesanato ( ) bolsa família ( ) Outras. Quais? __________ 
Data da entrevista: __/__/__ 
OBSERVAÇÃO 
Autoriza a utilização desta entrevista na pesquisa. ( )Sim ( ) Não 
Autoriza a citação do nome na pesquisa. ( )Sim ( ) Não 
 
B) Questões acerca da: 
1) História das famílias  
1. Fale sobre a vida das famílias da comunidade antes de ser assentamento? 
2.  Como a comunidade passou a ser área de Reforma Agrária? Você participou do 
processo de criação do Assentamento? 
3. Quais os principais entraves e vitórias do Assentamento?  
4. Que sonhos você tem em relação ao Assentamento? 
2) História da renda de birro na comunidade e do saber fazer 
1. O que você sabe sobre a atividade da renda de birro na região? Origem – quem 
e/ou onde começou. 
2. Como você aprendeu a fazer renda de birro? Com quem e quantos anos. 
3. O que representa/significa essa atividade para você? 
4. O que você precisa para fazer uma peça em renda de birro? Instrumentos e 
Habilidades - como consegue os insumos. 
5. Como você faz para vender os seus produtos? 
6. Quais são as principais dificuldades/entraves da atividade? Quais avanços? 
7. Que sonhos você tem em relação a renda de birro? 
8. Você alguma vez pensou em deixar de fazer renda? Justifique. 
3) História do grupo de mulheres 
1. Como começou o grupo? Quantas mulheres participaram no início e atualmente?  
2. Quais são os objetivos do grupo? Motivações. 
3. Quais as atividades do grupo atualmente? Reuniões, encontros, lutas. 
4. Como é a comercialização das rendas no grupo, existe? 
5. Como você enxerga o grupo de mulheres? O que significa fazer parte dele? 
6. Como você se enxerga no grupo? Qual a sua importância? 
7. Na sua compreensão, existe alguma relação entre as mulheres rendeiras (no 
grupo) e as questões sociais, econômicas, políticas, culturais e ambientais da 
comunidade? Explique  
8. Como você da conta das suas atividades pessoais e familiares (casa, marido, 
filhos, etc.) com as atividades do grupo de mulheres? Já teve algum problema com 
isso? 
9. Você algumas vez pensou em deixar o grupo de mulheres? Justifique. 
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APÊNDICE 2 – Roteiro de questões norteadoras para entrevista individual com as 
mulheres rendeiras do Grupo Tecendo Sonhos que fazem parte do Acampamento. 
 
A)Dados de identificação 
Nome completo:__________________________________________________ 
Idade: _____ Escolaridade: _________________________________________ 
Estado civil: ( )solteira ( )casada ( )mora junto ( )separada ( ) viúva 
Tem filhos? ( ) Não ( ) Sim Quantos? _____ 
Trabalha fora? ( ) Não ( ) Sim Local? _________________________________ 
Fontes de renda: ( ) artesanato ( ) bolsa família ( ) Outras. Quais? __________ 
Data da entrevista: __/__/__ 
OBSERVAÇÃO 
Autoriza a utilização desta entrevista na pesquisa. ( )Sim ( ) Não 
Autoriza a citação do nome na pesquisa. ( )Sim ( ) Não 
 
B) Questões acerca da: 
1) História do acampamento 
1. Como e quando surgiu a ideia de acampar à beira mar? Com que parceiros vocês 
contaram? 
2. Você participou do dia da ocupação? Quais as principais lembranças e 
aprendizados dessa experiência? 
3. Caso não tenha participado da ocupação, como veio a fazer parte da luta? 
4. Como se dá a organização/planejamento no acampamento? Em que momento as 
mulheres entram na luta. 
5. Que atividades são desenvolvidas no acampamento? 
6. Qual a motivação da Regata de Paquetes?  
7. Qual o significado dessa ação? Significados de fazer parte dessa luta? 
8. Porque é importante preservar a praia e o mar? 
9. Por participar do acampamento você pensou em deixar de fazer renda? 
10. Quais sonhos você tem em relação à luta do acampamento? 
 
 



248 

 

 

APÊNDICE 3 – Roteiro de questões norteadoras para entrevista individual com as 
mulheres rendeiras do Grupo Tecendo Sonhos que fazem parte do Projeto de Algas. 
 
A)Dados de identificação 
Nome completo:__________________________________________________ 
Idade: _____ Escolaridade: _________________________________________ 
Estado civil: ( )solteira ( )casada ( )mora junto ( )separada ( ) viúva 
Tem filhos? ( ) Não ( ) Sim Quantos? _____ 
Trabalha fora? ( ) Não ( ) Sim Local? _________________________________ 
Fontes de renda: ( ) artesanato ( ) bolsa família ( ) Outras. Quais? __________ 
Data da entrevista: __/__/__ 
OBSERVAÇÃO 
Autoriza a utilização desta entrevista na pesquisa. ( )Sim ( ) Não 
Autoriza a citação do nome na pesquisa. ( )Sim ( ) Não 
 
B) Questões acerca da: 
1) História do Projeto de Algas 
1. Como e quando surgiu a ideia do Projeto de Algas? 
2. Quantas pessoas estão envolvidas (direta e indiretamente)? 
3. Como se dá as etapas do trabalho? Como tem sido o trabalho, o que produzem e 
como organizam a produção? 
4. Em que etapas verifica-se a presença das mulheres e como se dá a participação 
delas nessas etapas?  
5. Como tem sido estabelecida a transformação e comercialização dos produtos? 
6. Quais as motivações para você participar do Projeto? 
7. Você já trabalhou antes com a coleta de algas marinhas? 
8. Quais as principais dificuldades encontradas? Quais avanços? 
9. Quais os apoios e subsídios que as famílias recebem e/ou receberam para o 
Projeto? 
10. O que significa fazer parte desse Projeto?  
11. Que atividade econômica você considera melhor: renda de birro ou algas? 
Justifique. 
12. Por participar do Projeto de Algas (e do acampamento) você já pensou em 
deixar de fazer renda de birro? Justifique. 
13. O que representa pra você estar transitando (fazer parte) nesses três espaços e 
atividades – renda de birro, acampamento, projeto de algas? 
14. Quais os seus sonhos em relação ao Projeto? 
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1. 
Eu vou contar a história 
Da minha terra querida 

Vou pegar de cabo a rabo 
Deixar toda resumida 
É uma longa história 

Ficou em minha memória 
Faz parte da nossa vida 

2. 
É uma longa história 
E vale a pena contar 

Detalhar ponto por ponto 
E por escrito deixar 

Isso me chama a atenção 
Tomei essa decisão 

Esta história escriturar 

3. 
Esta terra que eu falo 

É o Maceió querido 
Por ser muito valioso 

Sempre foi bem perseguido 
Pelos ricos invejosos 

Por serem gananciosos 
Fere e não vê o ferido 

4. 
Esta terra nunca foi  

Solta assim de bambão 
Sempre teve os seus donos 

Com a documentação 
Todos viviam tranquilos 
Cada um no seu estilo 
Na mais perfeita união 

5. 
Os nossos antepassados 
Viviam tudo em comum 

Como os primeiros cristãos 
Ninguém ouvia um zunzum 

Sem ambição e egoísmo 
E sem autoritarismo 

Tudo era igual um por um 

6. 
Viviam todos aqui 

Na paz e na harmonia 
Tranquilos, feliz da vida 

Trabalhando com alegria 
Sem esperar a tragédia 
Dominada pelas rédeas 
Do ricaço em covardia 

7. 
Agora caros ouvintes 

Me preste muita atenção 
O nome desses herdeiros 

Desse pedaço de chão 
Se davam com todo mundo 
Antônio, Pedro e Raimundo 

Eram eles três irmãos 

9. 
Este europeu era um tal 
De Marinheiro Carneiro 

Não sei por quem veio tocado 
Esse egoísta estrangeiro 
Só veio fazer opressão 

Causou muita confusão 
Pois era um embuanceiro 

8. 
Com o decorrer do tempo 

Veja o que aconteceu 
Veio dos lados da Europa 

Um egoísta europeu 
E no sítio São José 

Se arranchou, fincou pé 
Sua moradia fez 

12. 
O pobre moço não tinha 

Ali quem lhe desse a mão 
Não tinha quem lhe ajudasse 

Se livrar dessa opressão 
Saída não arranjou 

Por isso ele se obrigou 
Dar a documentação 

10. 
Lá no sítio São José 

Ele pôde avistar 
A terra de Maceió 
Começou implicar 

E passou a fazer guerra 
Pra se apossar desta terra 

E seu papel arranjar 

11. 
O marinheiro Carneiro 
Então pode descobrir 

Quem tinha o papel da terra 
Foi lutar pra adquirir 

Com ameaça de morte 
Usando a lei do mais forte 

Pôde então conseguir 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Maceió em Cordel - Uma História de Luta (Maria da Paz117) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
117

 Maria da Paz dos Santos, nascida e criada em Maceió – Itapipoca/Ce, rendeira, cordelista, 
lutadora, faz parte do grupo de mulheres “Tecendo Sonhos”.  
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13. 
O pobre Antônio Joaquim 
Um dia pensou consigo 

Eu nem matei, nem roubei 
Para viver escondido 

Pra escapar da cascavel 
Vou entregar o papel 

Só desse jeito eu me livro 

14. 
Botou o papel no bolso 

Foi ao Sítio São José 
Entregar pro Marinheiro 

E sair desse gegé  
E o Marinheiro então  

Lhe deu quatro patacão  
Para “tomar um café” 

15. 
Desse dia em diante 

Aí a coisa mudou 
Tudo ficou diferente 

O que era bom se acabou 
Apareceu um patrão 

Com a documentação 
Toda essa terra tomou 

16. 
Uma parte dessa terra 
De uma beleza sem fim 

Pertencia a uma senhora 
Dona Maria Bofim  

O marinheiro patrão 
Botou toda num bolão 
Ficou com tudo enfim 

17. 
O tempo foi se passando 

O Marinheiro morreu 
Ficaram filhos e netos 

Sendo os herdeiros seus 
E os novos dominantes 

Vieram mais arrogantes 
Mais o destroço cresceu 

18. 
Aí sim, piorou mais 

De ruim mudou pra pior 
Com esses novos patrões 

A corda arrochou o nó 
Foi dor, foi choro e gemido 

Achei muito parecido 
Com o tempo de Faraó 

20. 
Era uma grande guerra 

Em época de eleição 
O pobre que se ausentava 

Tangido pelo patrão 
Muitos até apanhava 
Ou então se sujeitava 
Foi triste a situação 

22. 
No “62” chegou 

De Amontada, um padre 
Celebrar a Santa Missa 

Aqui na comunidade 
Ele orientou o povo 

Como fazer algo novo 
Pra se ter liberdade 

19. 
Nosso povo sofreu tanto 
Que faz pena até contar 

Viviam na escravidão 
Sem poder se libertar  

Não se tinha uma solução  
Apenas tinha o patrão 
Somente pra maltratar 

25. 
A coligação que eu falo 
Se trata da Educação 
Que já veio incluída  
A esta Associação 

Pra nós foi uma alegria 
Pois aqui só existia 
Injustiça e opressão 

23. 
Disse o padre: se organize 

Forme uma grande corrente 
Só uma vara se quebra 

Mas o molho é diferente 
E se vocês conseguirem 
As suas forças unirem 
Isso vai ser excelente 

21. 
Foi grande a barbaridade 

O povo não suportava 
Com tanta revolução 

Tinha mulher que abortava 
Houve despejo de casa 

A força bruta que arrasa 
E ninguém se libertava 

24. 
José Dourado era o nome 

Deste padre a amigão 
Trouxe mais uma novidade 

Foi uma Associação 
Que foi o Círculo Operário 
Que nos tirou do calvário 

Com uma coligação 
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28. 
Mais uma vez vou dizer 

Que esta Associação 
Pra nós foi muito importante 

Uma grande solução 
Andamos nesse percurso 

Mesmo com pouco recurso 
Mas com realização 

29. 
Para nos foi uma força 

Esta Associação 
Para os patrões desta época 

Foi uma forte pressão 
Foi como uma chama ardente 

Que nasceu da nossa gente 
Queimando sem compaixão 

30. 
Pra quem dizia ser chefe 

Dono de todo poder 
Vendo os pobres se unindo 

Começando a se mexer 
Pra este foi um arrocho 
Vi valente virar frouxo 
Ficou pra enlouquecer 

31. 
Daí pra frente os pobres 

Aqui na comunidade 
Foram se organizando 
Lutando por liberdade 
O medo ficou pra traz 

Pois ninguém aceitou mais 
Do patrão sua maldade 

32. 
Um dia o padre chegou 

Já com outra decisão 
Se reuniu com o povo 

Deu a nova informação 
Se levantou e falou 

Disse o Circulo terminou 
Vem outra associação 

35. 
Raimundo Francisco Santos 

Conhecido por Preá 
Junto com Luiz Biria 

Aqui mesmo do lugar 
A dupla não se omite 
Aceitaram o convite 
Do amigo popular 

33. 
A nova associação  

Do trabalhador rural 
Se chama de Sindicato 
Mostra o direito legal 
Protege o agricultor 

Reconhece o seu valor 
De uma forma normal 

36. 
Agora quero lembrar 

Aqueles velhos patrões 
Como foi que reagiram 
Qual as suas reações 
Com o novo sindicato 

Melhorou o nosso trato 
Aqui nesta região 

34. 
Este veio com a decisão 

De alguém lhe acompanhar 
Pra capital do Estado 
Pro Sindicato fundar 

O povo então se coloca 
E traz pra Itapipoca 

Onde hoje ainda está 

38. 
Os que diziam ser donos 
Deste chão abençoado 

Por sua infidelidade 
Tiveram plano errado 

De vender toda essa terra 
É aí que o poder erra 

Melhorou pro nosso lado 
 

39. 
Até chegou o ponto 

Do rico então se ferrar 
Vendendo a terra a um 

empresário 
Pensando em nos piorar 

A luta continuou 
Foi ele quem se cortou 

Coitado, levou azar 

26. 
Vê como funcionava 
Essa nossa educação 

Somente o livro e o lápis 
Nem caneta, nem borrão 

Nem carteira, nem bancada 
Não tinha acesso a nada 
As cadeiras era o chão 

27. 
Mas mesmo assim dessa forma 

Clareou mais um “pouquim” 
Porque nem isso nós tinha 

Era muito mais ruim 
Foi se libertar da cruz 
Para nós foi uma luz 

Que recebemos enfim 

37. 
Este novo sindicato 
Pro rico foi a pior 

O fogo queimou bem mais 
A corda arrochou o nó 
Ficou ruim da cabeça 

Deu tontura, enxaqueca 
Rodou, dançou carimbó 
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42. 
Empenhamos nossas vidas 

Mas tivemos a vitória  
Foi a terra conquistada 

Uma benção e uma glória 
Arriscamos o pescoço 

Mas graças ao nosso esforço 
Isto ficou na história 

40. 
Fez seu plano traiçoeiro 

Mas tudo saiu errado 
O jogo sujo que fez 

Pra nós bem adequado 
Com seus meios ilegais 

Chegaram longe demais 
Pegaram o bonde errado 

44. 
A irmã Maria Alice 

Junto com Padre Albani 
Também chegaram aqui 

Se uniram com o povo 
No sonho de um mundo novo 

Na luta sem desistir 

48. 
Pra nós a coisa mudou 

Teve quem nos desse a mão 
O nosso santo Dom Paulo 

Viu a grande opressão 
Nos deu um advogado 
Que foi bem orientado 
Pra lutar pelo povão 

43. 
Esta graça alcançada 

Foi um grande privilégio 
Já melhorou 100% 

Temos até um colégio 
Mas ainda não é tudo 

Pra pescar peixe graúdo 
O povo tem que ser sério 

49. 
Eu falei das coisas ruins 
Também falei da vitória 

Nome de grandes figuras 
Que ajudaram em nossa história 

Uma historia tão marcante 
De um povo tão atuante 

Ficou em minha memória 

45. 
O nosso Dom Paulo Ponte 

Este eu não posso esquecer 
Pois na conquista da terra 

Ele lutou pra valer 
Com toda a sua energia 
Lutou de noite e de dia 
Pra esta guerra vencer 

46. 
Não podia esquecer 

O nosso santo pastor 
Nosso querido Dom Paulo 

Chegando aqui avistou 
Armadilhas e amarras 

O seu rebanho nas garras 
Do lobo devastador 

51. 
Vejam bem, caros ouvintes 
Como terminou a história 

Não há conquista sem luta 
Não há luta sem vitória 

Não há guerra sem batalha 
Às vezes a mente falha 

Mas guarde isso na 
memória. 

FIM 

41. 
Aí sim, fomos lutar 

Com esta tal de empresa 
O evangelho na mão 

Foi nossa grande defesa 
O nosso povo bem quisto 
Confiando em Jesus Cristo 
No fim teve uma surpresa 

47. 
Dom Paulo viu seu rebanho 

Na mira do tubarão 
Mas também observou 

A nossa organização 
Ele sendo um Bom Pastor 

Guiado pelo o amor 
Teve de nós compaixão 

50. 
Terminada a longa história 

Uma coisa eu vou pedir 
Pra os nossos queridos jovens 

Nunca querer desistir 
De lutar por seus direitos 
Ser tratado com respeito 
E sem ninguém impedir 
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4. 
Morro verde é outro encanto 

Dádiva do Criador 
Quem já subiu nesse morro 

Sentiu de Deus o amor 
No finalzinho da tarde 
Imensa paz nos invade 

Que presente do Senhor 5. 
Para caminhar na praia 

Sozinha ou acompanhada 
De um grupo de amigos 
Ou com a pessoa amada 
Torna a vida mais bonita 

De alegria infinita 
Fui eu bem agraciada 

6. 
Uma imensa lagoa 

Chamada de Lagoão 
Fonte de vida e beleza 

O Maceió tem nas mãos 
Riquezas de se orgulhar 
E pra sempre preservar 
Isso sim é que benção 

7. 
E nas noites de luar 

Ao som de um violão 
Bem lá em cima das dunas 

Que se faz agitação 
Na maior simplicidade 
Se sente a felicidade 
E no peito a emoção 

9. 
Aqui o povo preserva 

Culturas como o Reisado 
Algo simples que nós temos 

E está sendo preservado 
Se cultura é riqueza 

Não se conhece pobreza 
Aqui para o nosso lado 

8. 
Água de coco a vontade 

Para se dar e vender 
Peixes de toda espécie 

Só aqui se pode ver 
Lagosta e camarão 

Fazem a nossa região 
Um paraíso então ser 

10. 
Temos as festas juninas 

Festival de animação 
O grito do anavantú 
Faz trazer a emoção 
É como se a alegria 
Fizesse a fantasia 
Daquela agitação 

11. 
A festa da padroeira 

Que todo ano aqui traz 
Fiéis de todo lugar 

Gente em busca de paz 
Aqui a preservação 
Da fé e a religião 

Com alegria se faz 

1. 
Mais uma vez eu escrevo 

Pra falar de Maceió 
Um encanto de lugar 
Bonito como ele só 

Aqui as suas belezas 
São obras da natureza 
Não há presente maior 

2. 
É na praia da Barrinha 
Que se junta a moçada 

Jogam bola, tomam banho 
Na água doce ou salgada 

E deitados na areia 
Moças parecem sereias 
De pele bem bronzeada 

3. 
Se queres se emocionar 

Vá ao porto das jangadas 
Quando os barcos vão pro mar 

De velas bem levantadas 
Somem lá no horizonte 
O lugar onde é a fonte 

De mil histórias contadas 

12. 
Rendeiras e pescadores 

É gente que tem no peito 
A arte de trabalhar 

Com amor e do seu jeito 
Fazendo da profissão 
Uma vida de emoção 

Por isso é que sai bem feito 
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18. 
A dupla Onaldo e Eudes 
Compositores da terra 
Que por oportunidades 
Os dois estão na espera 

Suas canções são riquezas 
Raridades e belezas 

Para isso eles são feras 

16. 
Poetisas e poetas 

Cantores nós temos sim 
Eu vou falar de alguns 

Que são ídolos pra mim 
Pessoas simples porém 
Inteligentes também 

Guerreiros fortes enfim 

19. 
Deca é uma mulher 

Que rima com precisão  
Cada palavra e frase 
Cada rima da canção 
Cada verso da poesia 

Parece uma magia 
Que traz paz no coração 

15. 
Nós temos a farinhada 

É grande a agitação  
Chama compadre e comadre 

Pai, vizinho e irmão 
Na roda de mandioca 
Prosa, piada e fofoca 

Alegria de montão 

21. 
Parabéns ao Maceió 
E ao povo que ele faz 

Muito obrigada por tudo 
Pela inspiração que traz 

Pelo sol e pelo mar 
Por esse tão puro ar 
Maceió é minha paz 

FIM 

17. 
Temos o grupo Los Manos 

Sucesso na região 
Tia Paz, a poetisa 

Que escreve com emoção 
Também tem um cantador 
Quem encanta com amor 

Pedro Banda é emoção 

20. 
O vaqueiro, o poeta 

A rendeira e o cantor 
Também os agricultores 

La no mar o pescador 
Recebam o meu abraço 

E os versos que agora faço 
Lhes dedicando estou 

14. 
Trabalhar na agricultura 
Para o sustento colher 
Milho, farinha e feijão 
Comida no prato ter 

Dinheiro nunca sobrou 
Mas é verdade leitor 
Fartura tem e vai ter 

13. 
Feito dessa dura lida 
Vida com dignidade 

Pois sabem que é no simples 
Que mora a felicidade 

Fazendo renda ou pescando 
O Maceió vai criando 

Uma história de verdade 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


