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Resumo
Este trabalho é fruto de uma pesquisa de doutoramento pelo Programa de Pós Graduação em Geografia da Regional
Jataí da UFG em fase inicial e possui como principal objetivo analisar como as mulheres Cerradeiras resistem em
suas práticas tradicionais de saberes e fazeres a partir da interação com elementos do Cerrado, como plantas,
criação de animais, lazer, artesanato e religião, através de uma reflexão sobre a influência que o modelo econômico
capitalista em sua maior expressão que é a agricultura comercial e industrial tem sobre essa resistência e/ou
rendição, e corroborar a necessidade da busca pelo desenvolvimento rural sustentável para evitar que esses
conhecimentos se percam para sempre. A protagonista deste trabalho é Dona Preta. Uma mulher Cerradeira de 92
anos que nasceu e cresceu no interior de Goiás e foi proprietária de pequena porção de terras nessa região. Refletir
sobre os saberes e fazeres das mulheres do Cerrado, seus cuidados com a terra, a busca por sua soberania e
empoderamento, a manutenção dos conhecimentos e práticas culturais, mesmo diante do avassalador sistema
capitalista, fortalece sua relação com o bioma, divulga a importância desses conhecimentos e promove condições
de alcance do empoderamento dessas atrizes, historicamente marginalizadas e reprimidas pela comunidade e pela
família tradicionalmente patriarcal.

Palavras-chave: Desenvolvimento, Saberes, Cerradeiras.

Introdução
A corrida pela produtividade e a busca pela competitividade em mercados
internacionalizados, globalizados e mundializados trouxe como efeito danos ambientais e
problemas sociais nunca vistos e aparentemente sem soluções. O Sistema econômico vigente
perpetua a busca pelo aumento de capital mesmo que seja em detrimento da sociedade e do
meio ambiente.
A problemática a ser discutida no decorrer desse trabalho se refere às preocupações no
que tange à possibilidade de haver efetivamente um desenvolvimento rural sustentável em
paralelo ao sistema econômico vigente na maioria dos países do mundo e especificamente no
Brasil e como os saberes e fazeres tradicionais das mulheres Cerradeiras resistem frente a ese
padrão produtivo hegemónico.
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O setor do agronegócio brasileiro, como participante do cenário econômico mundial,
utiliza de grande parte dos recursos naturais disponíveis na superfície do país, para a expansão
das lavouras e pastagens. A necessidade de água, solo e clima estável para a agricultura é
fundamental, pode-se dizer que esses são itens necessários, e que sem eles a produção de
qualquer alimento seria impossível.
Hoje, mais do que nunca, o homem deve compreender o planeta em que vive. A Terra
é viva, os rios são vivos, a atmosfera é viva. Dia após dia tomba um rio por absoluta
falta de condições de sobrevivência de suas espécies. O ar alcança em muitas cidades
brasileiras graus de toxidade alarmantes, e os mares transformam-se nos depósitos de
lixo do mundo” (OZIMA, 1989, p. 06).

Pensar no futuro é o que sugere o conceito de desenvolvimento sustentável. É pensando
no futuro, pensando nas próximas gerações, nas suas necessidades, nas suas faltas, que
refletimos sobre o presente. Como sobreviver agora, atendendo as necessidades de agora e não
degradar as possibilidades de sobrevivência de outras gerações? Questões relevantes tornam
estudos nesta área importantes, pois questionar o modelo econômico, que se expande na busca
de novos comércios, de novos consumidores, de novas necessidades e que provoca novas
catástrofes, novas dúvidas e novos temores, colocando em risco não apenas as gerações futuras,
mas a todos nós em qualquer tempo, se torna urgente.
O objetivo dessa investigação é analisar como as mulheres Cerradeiras resistem em suas
práticas tradicionais de saberes e fazeres a partir da interação com elementos do Cerrado, como
plantas, criação de animais, lazer, artesanato e religião, através de uma reflexão sobre a
influência que o modelo econômico capitalista em sua maior expressão que é a agricultura
comercial e industrial tem sobre essa resistência e/ou rendição, e corroborar a necessidade da
busca pelo desenvolvimento rural sustentável para evitar que esses conhecimentos se percam
para sempre. “Cada geração tem sua concepção e sua postura perante a vida e perante o nosso
universo. O que legará nossa geração aos nossos descendentes?” (OZIMA, 1989, p. 07).
Se assim continuar, se o meio ambiente continuar a ser depredado e alguns setores
produtivos do espaço rural continuarem a ver no meio ambiente fonte de matéria-prima e
energia inesgotáveis, sem as devidas precauções ambientais, as questões da nossa sobrevivência
e das futuras gerações estarão em risco. Perguntas serão feitas e não obterão respostas. “Onde
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buscar no futuro a água imprescindível à sobrevivência? Como obter ar puro? Onde plantar
alimentos se os solos são rapidamente erodidos? (OZIMA, 1989, p. 07).

Sustentabilidade e as atividades produtivas no campo.

O desenvolvimento sustentável deve buscar erradicar a pobreza através de projetos
sociais e políticos que consigam elevar a qualidade de vida das pessoas satisfazendo suas
necessidades básicas, oferecendo princípios e orientações para o desenvolvimento da sociedade
de maneira harmônica (DIAS, 2006).
Sachs (2006, p. 36) coloca que:
[...] somente as soluções que considerem estes três elementos (social, ambiental e
econômico). Isto é, que promovam o crescimento econômico com impactos positivos
em termos sociais e ambientais, merecem a denominação de desenvolvimento.
(parêntese nosso)

Sachs (1993) amadureceu o conceito de desenvolvimento sustentável ao refletir que o
equilíbrio para alcançá-lo deveria ter cinco dimensões, em complemento às três principais, são
eles: o ecológico, social, econômico, cultural e geográfico. Seiffert (2007) propõe o acréscimo
de um sexto pressuposto, a dimensão tecnológica, que segundo o autor, dependendo a forma de
seu uso, pode contribuir para a elevação da produção e manejo dos recursos naturais, ampliando
a possibilidade de reversas ambientais, ou acelerar o processo de expansão produtiva não
avaliando os impactos frente às reservas naturais.
Sachs (2004) afirma que a amplidão do conceito de desenvolvimento sustentável
permite uma maior abrangência, oferecendo várias possibilidades, desenho e redesenho em
busca de ações em nível local e global, a fim de proporcionarem de alguma forma, um
desenvolvimento includente e preservacionista.
A busca pelo desenvolvimento rural sustentável parte de uma insatisfação com os
padrões atuais de produção, a agricultura convencional ou moderna busca um modelo produtivo
que garanta a produtividade atual e futura, não somente a conservação ecológica pelo fato das
gerações futuras e sim pelo ponto de vista econômico de continuidade de produção. O que se
prevê é que a consolidação da agricultura sustentável dependerá das pressões sociais em busca
de alimentos mais saudáveis e pela preservação dos recursos naturais, o que pode ser
identificado em algumas áreas de comércio e produção, como as experiências de “comércio
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justo” existentes entre algumas empresas e Governos europeus e produtores de países em
desenvolvimento.
A agricultura e a pecuária têm sido apontadas como umas das principais atividades
produtivas responsáveis pela degradação do meio ambiente, principalmente, quanto se trata de
produção intensiva e se refere à grande extensão de terra utilizada. Com a intensificação desse
processo e a utilização de porções de terra cada vez maiores, essas atividades tornaram-se
dependente de insumos externos, de sementes de variedades melhoradas, da mecanização e da
irrigação (ou seja, uso de tecnologias).
Os estudos ambientais relacionados às atividades econômicas no meio rural, além de ser
da mais absoluta relevância enquanto contribuição à compreensão do que é desenvolvimento
sustentável no planeta, deve estar pautada pelo compromisso ético social do debate público e
aberto entre os mais diversos canais envolvidos, tanto no setor de agronegócio quanto em
organizações que refletem sobre meio ambiente. “A gestão ecológica não questiona a ideologia
do crescimento econômico, que é a principal força motriz das atuais políticas econômicas e,
tragicamente da destruição do ambiente global. [...] A gestão ecológica implica o
reconhecimento de que o crescimento econômico ilimitado em um planeta finito só pode levar
a um desastre” (ANDRADE, TACHIZAWA e CARVALHO, 2002, p. 12).
Os conceitos de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento rural sustentável
nasceram a partir de um sentimento de necessidade de mudança. A sociedade em geral veio se
conscientizando de seus atos e da capacidade da Terra de suportar as atividades em sua
superfície. As catástrofes naturais demonstram a seriedade das transformações ocorridas com o
meio ambiente.
Uma organização é efetiva quando mantém uma postura socialmente responsável e essa
efetividade relaciona-se com a satisfação da sociedade, ao atendimento de seus requisitos
sociais, econômicos e culturais (TACHIZAWA, 2002).
O desenvolvimento sustentável surge em função da crise vivida pela sociedade que
sempre imaginou que recursos naturais (água, solo e ar) eram infinitos e que, se houvesse, um
momento de escassez, o dinheiro poderia pagar por isso; assim como pensaram que pagariam
pelo petróleo, solo fértil ou outros recursos naturais utilizados incessantemente e
irracionalmente durante anos. Com o tempo as pessoas foram percebendo que os recursos
naturais eram limitados e pouco iria adiantar ter dinheiro, aliás, só poderia piorar, pois a
desigualdade sócio-econômica reafirma a insustentabilidade do atual modelo de
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desenvolvimento. Mesmo sabendo (tendo informações) dos limites dos recursos naturais,
porque não há mudanças profundas? A manutenção do lucro é uma resposta.
“[...] tudo o que fazemos estamos construindo alguma coisa, até mesmo para as pessoas
que não nasceram, que vão nascer um dia. Tudo o que construímos hoje vai recair sobre os seres
humanos futuros” (MORIN, 2004, p. 22).
É preciso que se reflita acerca do problema colocado. Quais são as necessidades dos
outros? Seriam as mesmas que as nossa? Só o que se sabe é que todos precisam de alimentos,
ar puro para respirar e água para beber, não importando em qual nível de desenvolvimento
tecnológico estarão nossos descendentes em 500 anos futuros, só o que resta é que a sociedade
atual está destruindo o que, é certo, todos vão precisar para viver no futuro.
O índio Marcos Terena coloca de forma muito simples, porém direta a desconfortável
posição, que nós, seres humanos, nos encontramos diante da situação em que se encontra o
Planeta Terra, ele diz que a responsabilidade pelo futuro, pelos nossos atos não é daqueles que
ainda não nasceram, não é das gerações que ainda estão por vir, e sim nossa, que estamos vivos.
(TERENA apud MORIN, 2004)
A definição de desenvolvimento rural sustentável surgiu em uma reunião da FAO –
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, em 1991. O documento
definia desenvolvimento rural sustentável da seguinte forma:
O manejo e a conservação da base de recursos naturais e a orientação de mudança
tecnológica e institucional, de maneira a assegurar a obtenção e a satisfação contínua
das necessidades humanas para as gerações presentes e futuras. Tal desenvolvimento
sustentável (na agricultura, na exploração florestal, na pesca) resulta na conservação
do solo, da água e dos recursos genéticos animais e vegetais, além de não degradar o
ambiente, ser tecnicamente apropriado, economicamente viável e socialmente aceito
(FAO apud ZYLBERSTAJN; NEVES, 2000, p. 264).

Porém é necessário definir quem são os autores sociais do desenvolvimento rural
sustentável. Quem é que vai agir para que ele ocorra. Entre os autores que discutem o
desenvolvimento rural sustentável há o predomínio da idéia de que é a agricultura familiar o
autor social que tem condições de realizar a passagem para um modo de desenvolvimento
sustentável. O fato é que este tipo de agricultura promove a diversificação produtiva e a lógica
de subsistência relacionando-se com a natureza.
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No Brasil, assim como em vários outros países eminentemente agrícolas o modelo de
agricultura instalado baseia-se em elevadas taxas de produtividade, alicerçado no uso de
tecnologias, desde máquinas e implementos até fertilizantes químicos, sementes e agora por
último a biotecnologia. A agressão ambiental, causada por esse tipo de prática, foi reconhecida
muito recentemente; e então, esses países passam a ser agentes de destruição do solo, dos
recursos hídricos, das florestas, além de danos à saúde dos trabalhadores agrícolas, causados
por intoxicações.
O que ocorre é que a transformação ou a substituição de um modelo de desenvolvimento
para outro é lento e gradual e consiste na conversão de um tipo de agricultura para outro, mas
como fazer essa transição sendo que mais e mais a busca pela produtividade se acirra,
exatamente devido aos desmandos com a natureza? As empresas produtoras de alimentos
utilizam de artifícios em busca do aumento da produtividade que degradam justamente porque
já degradaram, visto que o mau uso do solo provocou uma queda na produtividade, agora, o
que se tem feito é a mesma prática, um novo mau uso do solo em busca de recuperar essa
produtividade.
Da mesma forma que ocorreu com o conceito de desenvolvimento sustentável, no caso
da agricultura, o conceito de desenvolvimento rural sustentável surge a partir da insatisfação
com o padrão da agricultura convencional ou moderna e que, ao mesmo tempo, almeja um novo
modelo produtivo que garanta a produção de alimentos sem agredir o meio ambiente.

O Brasil agrário e sua herança histórica

“A prática da agricultura intinerante dentro de grandes propriedades imobiliza
quantidades consideráveis de terras e perpetua técnicas agrícolas rudimentares, ademais de
implicar em crescente destruição de recursos naturais” (FURTADO, 1975, p. 92).
Historicamente, o Brasil teve suas terras utilizadas para a agricultura e pecuária. O que
se observa é o uso intensivo dessas terras para as plantations, onde o plantio de uma só cultura
exigia grandes concentrações de terras nas mãos de poucos proprietários e exauria os nutrientes
da terra em um pequeno espaço de tempo.
O que Furtado coloca é que “O Brasil é o único país das Américas criado, desde o início,
pelo capitalismo comercial sob a forma de empresa agrícola” (1975, p. 93).
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Para Batalha (2001, p. 570; 582) “a propriedade rural deve ser encarada como uma
verdadeira empresa [...] os empreendimentos rurais precisam assumir características
empresariais”
Assim, será marcada decisivamente a estrutura da economia e da sociedade que se
formará no país. O Brasil sempre será visto como uma empresa agro-mercantil.
A administração desse país então deve ser voltada para os princípios de uma empresa.
Mas será que é possível administrar uma empresa com mais de 190 mil funcionários? Será que
população deve ser tratada sob a égide do capitalismo? E os recursos naturais utilizados como
se fosse possível adquiri-los após deu término, como fazem as empresas?
O modelo econômico brasileiro traz, desde os tempos de Brasil – Colônia, arraigados
em sua base ideológica, a idéia de acúmulo de terras, de poder adquirido em função da maior
quantidade de terras. Assim, tem-se a justificativa para a marginalização de parte da sociedade,
que perdura até os dias atuais, em função da inexistência de oportunidades iguais de
crescimento. Uma vez que a mão de obra das lavouras era constituída por trabalhadores
escravos e que após a “libertação” desses, ela seguiu para um regime de semi-escravidão, visto
até os dias de hoje.
A empresa agro-mercantil é o traço marcante que domina o processo de ocupação do
território e de formação da sociedade rural brasileira (FURTADO, 1975).
“Sem um tratamento definido desse problema, dificilmente desenvolvimento significará
um Brasil mais do que modernização de uma fachada, à margem da qual permanecerá a grande
massa da população do país” (FURTADO, 1975, p. 121, 122).
Esse modelo que data de mais de 500 anos e que conduziu o agronegócio brasileiro,
termo que só será utilizado a partir do século XX, as condições de exploração de mão de obra,
acúmulo de terras, degradação ambiental, uso intensivo da terra e má distribuição de rendas.
Ou seja, o modelo econômico brasileiro, criado e consolidado há mais de seis séculos adquiriu
um status de subdesenvolvimento rural sustentável, ou quem sabe, desenvolvimento rural
insustentável, uma vez que o agronegócio vai muito bem economicamente, mas a sociedade
que depende dele, direta e indiretamente e o meio ambiente, que são os bens maiores e mais
preciosos que uma nação possui, estão em condições precárias de preservação.

O modelo económico hegemônico e sua interferência na agricultura brasileira.

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária
GT 2 – Comunidades tradicionais na luta por territórios
ISSN: 1980-4555

Por que o “sustentável” do desenvolvimento não poderia ser substituído pelo antigo
“longo prazo”. É verdade, se pudéssemos desenvolver a longo e contínuo prazo o que veríamos
seria a constância dos recursos, a manutenção dos meios de produção e produtividade. É
possível confrontar ainda competitividade em detrimento da antiga conhecida concorrência e
equidade versus justiça. Se capitalismo continua sendo capitalismo para que mudar as palavras
sendo que a essência continua sendo a mesma?
A lógica do desenvolvimento, baseado no lucro trouxe um cenário de degradação e de
consumo ilimitado dos bens naturais, que já se sabe, apesar da abundância com que eles
ocorrem no Brasil, são finitos e já beiram a escassez.
A revolução industrial proporcionou o aumento da produtividade, ou seja, eleva-se a
produção, partindo de uma maior eficácia da utilização dos recursos em uma mesma área, com
a finalidade de atender a todo o planeta, além da intensificação da exploração do trabalho. Esse
aumento de produtividade parte de dois princípios básicos, segundo Celso Furtado. Um deles é
a aceleração do progresso tecnológico e o outro é a ampliação do mercado (1975).
O progresso tecnológico leva à ampliação do mercado e essa, por sua vez, leva ao
progresso tecnológico. É lógico a necessidade de usar mais matéria prima, energia e gerar mais
resíduos, para que se mantenha o ritmo de crescimento que o sistema capitalista impõe junto ao
progresso tecnológico e à ampliação do mercado.
De acordo com Furtado (1975, p. 08) “Nunca é demais lembrar que a história do
subdesenvolvimento está intimamente ligada à da revolução industrial” e por sua vez se liga ao
consumo excessivo de matéria prima, no descarte de resíduos na natureza, além da exploração
da mão de obra.
E nesse contexto, verifica-se a ocorrência da Revolução Verde no Brasil e o aumento da
tecnificação dos implementos agrícolas, do uso exagerado de insumos agrícolas e
consequentemente a poluição do solo e das águas.
“Como admitem alguns defensores extremados da globalização, a economia mundial
está longe de ser genuinamente ‘global’” (HIRST, 1998, p. 15). Da maneira como tem
acontecido só se globalizou efetivamente os resíduos, a mão de obra barata e desqualificada e
a exploração da matéria prima, enquanto que os lucros retornam devidamente para as
localidades sede em que estão profundamente enraizadas as empresas multinacionais,
transnacionais ou globalizadas, se assim quiserem ser chamadas.
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O Cerrado Território: Trabalho e marginalização social

Historicamente, o Brasil teve seu campo marcado pelo predomínio da grande
propriedade, monocultura de exportação e trabalho escravo. Políticas públicas com foco no
pequeno produtor de base familiar foram quase inexistentes. Os recursos governamentais
sempre foram direcionados para os grandes produtores, sobretudo para a agricultura
exportadora e para culturas que servem de matérias primas para a agroindústria. A partir dos
anos 1970, a expansão do padrão produtivo capitalista nas áreas do Cerrado levou famílias a
deixarem o campo para se instalarem nas cidades.
Tal processo se deu de modo bastante pronunciado na Mesorregião Geográfica do Sul
Goiano, que apresenta forte presença de agroindústrias, da produção capitalista de grãos e cana
de açúcar e criação de gado bovino. Porém, é possível verificar a luta de trabalhadores rurais e
camponeses para retornar à terra por meio das ocupações de terra (acampamentos), que em
geral ficam situados à margem de rodovias. Também é possível observar algumas práticas
camponesas em simbiose com o rural e com o bioma Cerrado na periferia das cidades e, claro,
nos assentamentos já instalados.
Assim, os denominados povos Cerradeiros seguem (re)criando/(re)inventando
estratégias, práticas e costumes que se estruturam e se fundamentam nas tradições culturais
construídas e realizadas na interação com os elementos do Cerrado e que, apesar da expansão
da agricultura capitalista, ainda são mantidas e utilizadas nas rotinas diárias dessas famílias.
Esses conhecimentos integram o quadro geral de saberes e fazeres socialmente desenvolvidos,
sendo as mulheres de fundamental importância para a manutenção dessas tradições e
transmissão destes, uma vez que esses saberes são tradicionalmente reproduzidos e praticados
no interior e nos arredores das residências, na esfera familiar.
O Cerrado constitui-se numa fração do território que abriga atividades que utilizam dos
elementos que ele fornece para a produção de alimentos, artesanatos, remédios, práticas de rezas
e curas, criação de animais e festas religiosas. Refletir sobre os saberes e fazeres das mulheres
do Cerrado, seus cuidados com a terra, a busca por sua soberania e empoderamento, a
manutenção dos conhecimentos e práticas culturais, mesmo diante do sistema capitalista,
fortalece sua relação com o bioma, divulga a importância desses conhecimentos e promove
condições de alcance do empoderamento dessas mulheres, historicamente marginalizadas e
reprimidas pela comunidade e pela família tradicionalmente patriarcal.
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O conceito de território e suas derivações, no sentido da morfologia da palavra,
(territorializar, territorialidades, territorialização) são utilizados em diversas ciências. São
inúmeras as dis/concordâncias entre os variados autores que trazem os conceitos à tona.
Segundo Haesbaert (2002), o conceito de território é bastante utilizado na geografia e
em outras ciências, especialmente aquelas que relacionam populações tradicionais e sua
proximidade com o espaço e a natureza. Ao pensar em território, imediatamente se imagina
espaço, porém, a relação entre o espaço e a apropriação social é necessária. Seguindo ainda
com a tentativa de elucidar o que compreende território, Porto Gonçalves (2002) afirma que
território não é somente um espaço com recursos naturais e uma população. O autor afirma que
esses elementos constituem o Estado. Para ele, território é uma categoria.
Para Mazzetto Silva (2006), o território é um espaço geográfico apropriado e essa
apropriação representa a territorialização de uma população, que, a partir do momento em que
se enseja identidades, criam territorialidades. Essa tríade território-territorialidadeterritorialização é, segundo o autor, dinâmica e mutável, materializando-se, em cada momento,
uma nova ordem.
A sociedade se territorializa sendo o território sua condição de existência material [...]
os homens e mulheres só se apropriam daquilo que faz sentido, só se apropriam
daquilo a que atribuem uma significação e, assim, toda apropriação material é ao
mesmo tempo simbólica (PORTO GONÇALVES, 2002, p. 11).

Para Augé (1994), os lugares são não lugares na medida que eles são apenas suporte da
exploração mercantil. Milton Santos (2002, p. 10) corrobora esse posicionamento ao afirmar
que:
O território é o chão mais a identidade, a identidade é o sentimento de pertencer àquilo
que nos pertence, o território é o ajuntamento do trabalho, o lugar das residências, das
trocas materiais e espirituais e do exercício da vida.

Esse sentimento de pertencimento ao território, que reafirma nosso posicionamento de
que os povos Cerradeiros foram expropriados e não desterritorializados de suas terras.
Seguiremos na pesquisa referida com a intenção de investigar a mulher Cerradeira em sua
residência urbana e sua interação com o Cerrado.

As mulheres Ceradeiras e seus saberes no territorio Cerrado
Refletir sobre os saberes e fazeres das mulheres do Cerrado, seus cuidados com a terra,
a busca por sua soberania e empoderamento, a manutenção dos conhecimentos e práticas
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culturais, mesmo diante do sistema capitalista, fortalece sua relação com o bioma, divulga a
importância desses conhecimentos e promove condições de alcance do empoderamento dessas
atrizes, historicamente marginalizadas e reprimidas pela comunidade e pela família
tradicionalmente patriarcal.
Mendonça (2004, p. 325) considera que:
[...] Povos Cerradeiros não é o atributo de quem nasce nas áreas de Cerrado, ou seja,
não é um “atributo do território”. A condição de ser cerradeiro implica na
compreensão da relação simbiótica do ser social com a natureza, como um ser uno,
sem estabelecer as dicotomias e os dualismos impostos pela racionalidade iluminista
e mais tarde científica.

O modo de produção hegemônico vigente, o capitalismo, busca produzir estritamente
mercadoria, esteriliza a terra, distancia a mulher dos seus conhecimentos, de sua relação com a
terra, como também de sua capacidade criativa e afetiva, tendendo a torná-la assalariada, seja
no campo ou na cidade. O desafio deste trabalho é encontrar no território do Cerrado brasileiro,
mulheres que resistem e desempenham suas práticas tradicionais, culturais e materiais de
reprodução sociocultural da vida e da família, quais práticas desempenham, qual o significado
dessas atividades para elas, seja do ponto de vista social, cultural, afetivo e econômico.
Até a primeira metade do século XX, o Cerrado carecia de interesse econômico e
estético. Somente a partir da década de 1930 iniciou-se no Brasil a concretização de
Políticas Públicas voltadas para a expansão da fronteira agrícola e o crescimento do
povoamento no Planalto Central Brasileiro. O Cerrado começa a entrar na arena de
discussão e interesse nacional (LIMA; CHAVEIRO, 2010, p. 75).

Essa inserção no cenário nacional provocou ainda mais os olhares gananciosos que,
munidos de tecnologia, capital, incentivos governamentais promoveram a retração do Cerrado,
levando a agricultura capitalista para terras da Floresta Amazônica.
Sob o olhar (des)atento de sucessivos governos e até mesmo dos pesquisadores, o
Cerrado tem se tornado um território do ponto de vista literal e simbólico: Ser-ra-do.
Nele, todo o potencial existente tem sido objeto de uma captura pela ótica política,
social, econômica e cultural. Capitalizado e territorializado e, contraditoriamente
reverenciado, o Cerrado tem se tornado pano de fundo de discursos ambientais,
paisagísticos, gastronômicos, dentre outros (LIMA; CHAVEIRO, 2010, p. 77).

O trabalho feminino no campo, muitas vezes não é visto como uma atividade que gera
riqueza. O trabalho das mulheres camponesas não aparece e nem é valorizado como o dos
homens. Em sua grande maioria, não são elas que vão à cidade negociar a produção ou aos
bancos definir linhas de créditos, porém, além do trabalho doméstico, sua participação no
plantio e na colheita é sempre bastante efetiva, além dos cuidados com as hortas, pequenos
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animais, como porcos e galinhas, o plantio de ervas medicinais, o extrativismo e o artesanato
que geram renda extra, cuidados e subsistência (SALES, 2007).
O sentimento da mulher Cerradeira para com o território Cerrado não é de ter, de possuir
o Cerrado, e sim de ser. Esse ser do Cerrado que justifica não uma desterritorialização dessas
mulheres quando são expulsas do meio rural e vão para as cidades, e sim uma expropriação,
uma vez que ao perder a posse da terra, ainda resta nelas o sentimento de pertencimento, não
de que o Cerrado a elas pertence, e sim de que elas são do Cerrado. Para Lima; Chaveiro (2010,
p. 79), “Esse contexto nos lembra que o movimento rumo as cidades deu-se num tempo não tão
distante, mas seu fluxo contínuo aponta que o modelo de desenvolvimento adotado no país
territorializa o capital no campo e os sujeitos na cidade.
Os saberes e fazeres das mulheres Cerradeiras são adaptados por anos de observação e
conhecimentos da natureza. São práticas que se adaptam e se redesenham conforme as
necessidades.
Entende-se que qualquer estudo e/ou pesquisa que abordar este tema terá que
considerar a importância da construção de uma leitura do Cerrado a partir do material
e do imaterial, considerando as práticas socioculturais como fundantes no processo de
apropriação do espaço e, consequentemente, na produção dos territórios (PELÁ;
MENDONÇA, 2010, p. 02).

Esses conflitos extinguiram milhares de povos Cerradeiros, pela fome, doenças e até
mesmo assassinados. Tribos indígenas inteiras foram exterminadas, restando a este trabalho de
pesquisa o resgate da tradição das mulheres Cerradeiras como tentativa de recompensar, ainda
que timidamente, a dívida que nos cabe.

Elementos de uma realidade vivenciada

Utilizando-se de algumas técnicas como entrevista, Narrativa de Vida, Mapa Mental e
observação das práticas desenvolvidas em sua rotina diária, investigamos uma mulher
Cerradeira que vive no meio urbano de um município da Mesorregião Sul Goiano, visando
identificar esses saberes e fazeres, suas origens, as formas como são transmitidos para outras
gerações e ainda apreendermos os sentimentos de pertencimento ao Cerrado e de
empoderamento da sujeita pesquisada. A mulher investigada possui vivências, interesses,
experiências e relacionamento construídos a partir da interação estreita com o bioma Cerrado.
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A partir de relatos de uma história de vida, contada por Dona Livertina, apelidada de
“Dona Preta”, por ser a mais negra das irmãs, de registros de fotografias de sua rotina diária e
de fragmentos de uma entrevista realizada, temos a seguir o que podemos considerar um retrato
de uma mulher Cerradeira, de 92 anos, ainda cheia de vida e de histórias pra contar.
Dona Preta aponta com orgulho cada plantinha que tem no espaço apertado do quintal
onde ela cultiva as ervas medicinais.
Questionada sobre as plantas cultivadas e a confecção dos chás e remédios, ela nos
relatou:
uai, eu planto, assim remédio de horta, eu planto.
Eu planto artelã. Puejo, deixa eu ver... erva
cidreira... deixa eu ver o que mais que eu tenho
plantado... sabugueiro eu já falei né? Sabugueiro,
erva cidreira, puejo, artelã
Eu faço os chá.
ah, isso aí, minha fia, é fácil demais. Cê panha o
ramo, põe lá na caçarola frevê, põe um pouquinho
de açúcar. Ai cê põe, se quiser por um azeitim. Se
for pra criança né? Se quiser por uns pinguim de
azeite cê põe. E bãoooo, a criança pode tá doente o
tanto que tivé, se cê fizé um chazim desse e por uns
pinguim de azeite, no outro dia ele amanhece
bãozim.
Fotografia 1 – Dona Preta aponta para suas ervas em um estreito pedaço de terra
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.
Autora: Josie Melissa Acelo Agricola

Do outro lado do terreno não pode plantar nada, segundo ela, porque as galinhas comem
tudo. Mas ela diz que ali tem as plantas mais importantes para os chás e também para benzer
crianças quando precisa.
Orgulhosa, ela nos contou como faz o azeite que coloca nos chás:
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o azeite serve pra muita coisa. Nossa, o azeite... só
que não usa mais tomá o azeite. Usa nem fazer.
A gente panha as mamona, põe lá no terreiro até
ela arrebentá. Depois que ela arrebenta, cê pega
ela e cata ela bem catadinha, torra ela, e soca no
pilão. Aí cê põe uma caçarola com água no fogo, e
põe aquela pelota de massa na caçarola sabe? Aí
ela vai esquentando a água e vai subindo o azeite
pra cima.
Aí a gente espera a água secá. Na hora que sobrá
só a borra, o azeite fica por cima. Aí cê pega a
caçarola vai com uma colher assim e tira o azeite
puuurinho, minha fia. Ai você já pode tirar ele e por
numa vasilha pra cê poder por numa garrafa.
Fotografia 2 – Dona Preta mostra as ervas que possui em seu quintal.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.
Autora: Josie Melissa Acelo Agricola

Indagada sobre como aprendeu a usar cada planta, ela conta como adquiriu este
conhecimento:
É porque de certo é a entiguidade, né? Porque eu sou das antigas... né? deve ser, porque oceis hoje,
muitos remédios, ceis num sabe pra que que vale, né?
Ahhhhh eu sei de tudo minha fia. Faz um chazim de folha de laranja, cê põe uns pinguim de azeite, dá
pra uma criança... uma hortelã...

Pergunto a ela se ela ainda cria animais para alimentação, e ela se recorda do passado
de farturas em que morava no meio rural.
Não, agora não crio mais não. Lá entra enxurrada. Já aconteceu de chegar 6 galinha. 03 morta e 03 do
pescoço espichado, porque entrou enxurrada. Porque a água num tem jeito de sair pra lá por causa do
muro. Aí eu larguei de mão de criar.
Josie: Mas, a senhora já criou muita galinha, né?
iiii já criei muita galinha.
eu criava, as vezes assim, 12 franguim numa galinha só. 10, 08, 06, mas menos eu não gostava de deixar,
porque acupa o tempo da galinha né e não dá resurtado.
Porco eu já mixi com porco também. Já criei porco.
Nas roças né? Iii criava porco, engordava aqueles capadão assim...
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Quando pergunto a ela se ela tem a prática de benzer, ela se entristece e diz:
Agora o povo nem num traz criança pra
gente benzê mais, né? Parece que não tem
minino de benzê mais. Mas já benzi demais
de quebrante. Só uma benzição que nunca
aprendi fazer: vento virado.
a minha mãe num me ensinou, né? A benzê
de vento virado. Benzê de vento virado,
pega, vira os pezim dos bichim e faz uma
cruz lá na porta, sabe? Três vezes.
Ah o quebrante é muito simples, né? O
quebrante cê panha 3 ramim verde, e reza
Crê em Deus Pai, Padre Nosso e uma Ave
maria e pronto.
Foi minha mãe.
Ela era benzedeira. Minha mãe benzia de
quebrante, zipela, cobreiro, vento virado.
Fotografia 3 – Dona Preta mostra com as mãos como faz com os pés da criança para benzer de vento
virado.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.
Autora: Josie Melissa Acelo Agricola

Ela reclama que já não consegue cuidar de tudo. Que fica sujo e ela não aguenta mais
varrer, abaixar e pegar peso como antes. Segundo ela, o terreno que não é dela, é de uma filha,
que recebe propostas de venda toda hora, porque é muito bem localizado. Ela diz que a filha
não vende, mas que ela já não faz mais o que gostaria de fazer, que ali já criou muita galinha,
agora não cria mais.

Fotografia 4 – A vista cansada alcança o quintal.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.
Autora: Josie Melissa Acelo Agricola

Na hora de fazer o mapa mental, D. Preta reclama e diz que não quer fazer. Segundo
ela, nunca pegou numa caneta, nunca foi à escola. Indagada de como fazia com as letras e
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números, ela diz que sabe qual número é muito e qual é pouco. Ela afirma que sabe pelas idades
dela, dos filhos e netos, quem tem muita idade e quem tem pouca.
Em seu mapa mental, D. Preta indica o “barracão” onde mora atualmente e nele insere
algumas plantas, que segundo ela são boas para curar gripe, dor de garganta e essa “doraiada”
no corpo que as gripes dão. Fui indicando pra ela trocar as cores dos gizes de cera, mostrando,
em um papel de rascunho, que tinha o verde e o vermelho para as plantas e para pintar as flores
do Beijo que ela disse que estava desenhando. Ela trocou as cores, mas logo parou de desenhar.
Disse que não gosta de lápis e caneta.

Não. Nunca fui na escola. Nas roça não tinha
escola.

Fotografia 5 – Dona Preta realizando seu mapa mental.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.
Autora: Josie Melissa Acelo Agricola

Pergunto a ela quantos filhos ela tem e essa conta ela faz nos próprios dedos, quando
sua face se entristece e ela conta do filho que perdeu com 16 anos.
Netos e bisnetos ela não sabe fazer a conta, mas abre o sorriso pra contar de sua
tataraneta. E orgulhosa repete a frase abaixo e me explica seu significado, dizendo que sua neta
já tem uma neta.
E eu já posso falar: minha neta dê cá sua neta.

Sobre os partos e parteiras, ela viaja contando de um dos partos que teve e também que
sua mãe era experiente parteira.
Eu só criei em casa. E foi minha saúde, minha fia. Os doutor hoje fala pra mim que a minha riqueza foi
eu criá os fio todos em casa. Nunca tomei uma injerção pá criá os fio não, mas quase murria. Você já
sofreu dor de Parto?
eeeee minha fia, uma dor de parto, diz que é a dor da morte,
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Tinha parteira. Uma parteira e minha mãe. Minha mãe era parteira das boa, né. Aí ela cansou do tanto
que eu sofri. Ela cansou de cuidar de mim e arrumou uma tal pra cuidar de mim lá. Ajudar o neném a
nascer né?
Eu nunca quis aprender a fazer parto. Ah, eu tenho muita dó. O sofrimento de uma coitada que vai cria
normal em casa, é sofrimento demais. E ocê não sabe se aquele neném tá direitim lá dento, né? Agora
aquelas assistente prática, sabe. Elas virá o mininu dentro da gente, minha fia. Vira um remelexo na
barriga da gente de jeito que se o mininu tive com a cabeça pra cá, elas virá o mininu com a cabeça pra
baixo. Ele nasce certim com a cabeça.

Perguntei a ela se ela se acha forte, guerreira e ela disse que sim, que lutou demais e
venceu muita coisa. Que passou por muita coisa difícil nessa vida.

Considerações finais

Revolução industrial, sistema econômico capitalista, agronegócio, desenvolvimento
sustentável, revolução verde, exploração dos recursos naturais e no fim dessa corrente “próprogresso” a exclusão social. Não há outra forma de ultimar esse texto pelo que tem mostrado
a história. Observa-se o fim ou o início do fim de uma forma de relação entre o empregado e o
empregador, entre o produtor e o semi-escravo trabalhador e mais, entre o lavrador e o grande
latifundiário e se faz necessário a busca por formas de relação que se façam sustentáveis, de
modo que se tenham empresas economicamente viáveis, sociedade igualmente justa e meio
ambiente equilibrado. Não, pela simples idéia de que é uma mudança social, mas sim uma
mudança de comportamento necessária à manutenção de uma forma racional de uso da
natureza. Fala em proteção da biodiversidade, na garantia da vida, e não em um estilo de vida
que até então tem sugado os recursos naturais de forma indiscriminada e predatória.
O homem leva a crer que haverá mudanças nas atitudes e no comportamento, só não se
sabe se para melhor ou para mascarar um modo de vida predatório. Resta aos atores do
agonegócio brasileiro uma oportunidade de se pensar em desenvolvimento ao invés de
crescimento, nos campos social, econômico e ambiental.
Povo Cerradeiro, Mulher Cerradeira. Povo julgado, estereotipado, expropriado. De suas
terras para terras sem terras. De suas casas para casas sem terras. De suas plantações para moitas
entre pedras. De seu Cerrado para sua vida Serrada.
Entre sofrimentos, aprendizado e luta esse povo existiu e resistiu, até que o capital
insistiu. Algumas famílias vivem ainda entre chapadões e vales, outras estão na cidade entre
cimento e carros. Em alguns a tradição se foi, junto com a alegria de viver entre cheiros e
sombras. Em outros a tradição persiste, talvez não com tantas alegrias, mas com boas
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lembranças. Falar com Dona Preta e assistir a um filme antigo. Seus olhos pequenos, coberto
por uma pele branca fixam-se em um ponto e o que se percebe é que somente seu corpo está
ali. Sua mente viaja para um passado que foi feliz e com suas próprias palavras diz “farturento”
indicando que depois dali muita falta passou.
Fica a reflexão e o medo de que se perpetue o refrão de Geraldo Vandré: “pelos campos
a fome, em grandes plantações.”
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