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RESUMO

Este estudo visa a reconstruir aspectos da trajetória social, do itinerário escolar e
das redes de relações criadas por uma assentada militante do MST, nascida em 1956,
bem como compreender as transformações desse ator social em uma educadora do
Movimento Sem Terra, na perspectiva apresentada por Paulo Freire. Para isso,
examinamos, em sua narrativa de vida, experiências com diversas instituições e atores, a
fim de identificar traços de sua formação política e escolar. A pesquisa revela momentos
formadores da escola, do Movimento, do trabalho, da militância, da religiosidade e da
cultura no seu cotidiano. A partir do relato dessas vivências, percebemos o quanto a
trajetória da atriz é influenciada pelos encontros que ocorrem ao longo de seu percurso
e, ainda, observamos em sua narrativa momentos quando sua história é atravessada por
questões do coletivo em que ele está inserido. Utilizamos como metodologia o estudo
de caso único, que permite aprofundar, em um ator, e sua complexidade, o seu
dinamismo próprio, fornecendo informações relevantes para se pensar o grupo ao qual
pertence e suas transformações individuais. Foi utilizada a entrevista com a atriz e,
como estratégia metodológica, o retrato sociológico proposto por Lahire (2004), que
define a individualidade a partir das diversas vivências da atriz ao longo do seu
percurso. Entendemos, assim, que a atriz se forma por meio de vários campos de
atuação e em um contexto, sendo inapropriado analisá-lo somente mediante uma
perspectiva.

Palavras-chave: trajetória social, retrato sociológico, Movimento dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais Sem Terra, MST, formação política e formação pedagógica.

Abstract

This work intends to reconstruct aspects of social and school trajectories and
relationship networks created by MST activist, born in 1956, as well as understand the
transformations that character in a educator of Sem Terra movement. For this, we
examine, in her narrative of life, experiences with several institutions and actors, in
order to identify traces of her political and educational background. . Research reveals
builders times of school, Movement, work, militancy, religion and culture in her daily
lives. . After reports of these experiences, we realized how much the actor‟s path
influenced by meetings that happen along your route and also we noted in her narrative
moments when her history is crossed by collective issues in which it is inserted. We use
the single case study as methodology, allowing deepen in an actor, and its complexity,
its own dynamism, providing relevant information to think about the group to which it
belongs and their individual transformations. It used the interview with actor and, as
strategy, the picture sociological proposed by Lahire (2004), which defines the
individuality from the several experiences of the actor along its route. We understand,
therefore, that the actor is formed by a number of fields and in a context and it is
inappropriate to analyze just about a prospect.

Keywords: social trajectory, MST, trainning policy, social formation.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho possui como proposta uma abordagem sociológica que visa a
analisar, em vários aspectos, a trajetória social de uma mulher multifacetada de nome
Terezinha Sabino1: mulher, mãe, camponesa, militante, educadora, uma liderança
significativa para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Ela
aparece como figura central desta pesquisa, que foi desenvolvida a fim de se perceber
quais os caminhos percorridos por uma mulher proveniente das camadas populares que
se forma líder de um dos maiores Movimentos Sociais da América Latina.
O envolvimento com a atriz desta pesquisa advém de uma experiência ocorrida
durante a graduação em Pedagogia como parte de um projeto de extensão denominado
“Educação, Campo e Consciência Cidadã”. Em 2007, conheci Terezinha que,
juntamente com outras lideranças, representava as necessidades do Movimento na
prática desse projeto, que era uma parceria estabelecida com a Universidade do Estado
de Minas Gerais (UEMG) e tinha como meta alfabetizar jovens e adultos em área de
reforma agrária.
A hipótese inicial era que Terezinha pudesse ser definida como uma intelectual
orgânica do MST. Porém, essa hipótese foi descartada após uma análise minuciosa da
entrevista realizada, uma vez que Terezinha exerce claramente a função de educadora
do Movimento, no conceito mais amplo que essa palavra pode significar. Paulo Freire
(1981) define o educador como um ator que é capaz de ensinar baseando-se na
criticidade e na pesquisa, no respeito aos saberes dos educandos e em sua autonomia, na
aceitação do risco e do novo, no bom senso, na humanidade, tolerância, alegria e
esperança como sentimentos humanizadores, no seu comprometimento e na curiosidade.
Freire (1981) defende que toda educação é uma ação política e por isso mesmo
comprometida com algum projeto de sociedade e de homem, podendo servir como
instrumento transformador ou reprodutor de suas estruturas. Foram considerados três
importantes conceitos freirianos para definir Terezinha como educadora popular do
Movimento: o aspecto dialógico, a coerência e a valorização do contexto em que a atriz
1

Terezinha autorizou a utilização de seu nome real para esta dissertação, assim como são utilizados os
nomes reais de todas as pessoas que compõem a rede de relações que Terezinha mantém.
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está inserida. Esses conceitos são essenciais para definir o perfil de Terezinha Sabino no
contexto de sua trajetória no que se refere à sua formação pedagógica e política.
Terezinha desempenha várias funções no Movimento, participa ativamente dos
setores de educação e da coordenadoria regional do Vale do Jequitinhonha no Estado de
Minas Gerais, além de ser responsável por diversas atividades no Assentamento onde
reside; dentre eles, destacam-se sua participação na escola e seu envolvimento com a
juventude do Assentamento Oziel, localizado em Governador Valadares/MG.
A trajetória de vida de Terezinha foi analisada e definida como os espaços
ocupados social e geograficamente durante a vida da militante, medida por algumas
categorias de análise previamente definidas: a trajetória familiar, o itinerário escolar, as
redes de relações sociais e algumas informações relevantes, como profissão e
deslocamento geográfico, para que possamos atingir o objetivo da pesquisa.
O estudo de trajetórias nas quais atores provenientes das camadas populares se
tornam objeto de estudo e reflexão dos pesquisadores são relativamente recentes. Desde
os anos 1990, encontramos trabalhos que se dispõem a analisar essas trajetórias, como
Portes (1993), que se propôs a analisar as trajetórias e as estratégias escolares de
sujeitos provenientes das camadas populares que tiveram acesso aos cursos da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A análise de trajetórias reflete,
principalmente, sobre as redes de relações estabelecidas que interligam a atriz
socialmente. Esse método permite observar os fenômenos sociais que ocorrem no
decorrer da vida desses atores, além de ser essencial para compreender a dinâmica de
funcionamento de diversas configurações sociais em diferentes níveis de análise.
Em um dos primeiros passos dados à investigação, buscamos obter alguns
caminhos, avanços e percursos acadêmico-científicos sobre essas relações, a trajetória
individual da atriz e o meio social onde ela se desenvolve. A relação indivíduosociedade é algo singular. Independentemente de sua constituição natural ao nascer, é
somente no convívio com outros seres humanos que a atriz se transforma num ser mais
complexo.
A análise de trajetórias sociais é o combinado de dois aspectos do processo
biográfico: de um lado, a trajetória objetiva, que é marcada como a sequência das
posições sociais ocupadas durante a vida e pode ser analisada por categorias. No caso
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desta pesquisa, são considerados para se pensar a trajetória objetiva: o espaço
geográfico, as experiências escolares, a formação familiar e a formação política. O outro
aspecto desse processo biográfico é a trajetória subjetiva, que pode ser analisada por
meio dos relatos biográficos, nos quais ficam evidentes visões da atriz sobre aspectos
gerais e do mundo ao qual pertence.
Para isso, decidimos traçar, a partir do relato biográfico fornecido por meio de
uma única entrevista realizada em novembro de 2014, um retrato sociológico nos
moldes propostos por Lahire (2004). Ele utilizou esse método com o objetivo de
perceber os diversos aspectos de uma trajetória a partir das rupturas e disposições que
ocorrem ao longo da vida da atriz, demonstrando como ela se vincula, estabelece e
mantém sua rede de relações sociais.
A escolha do termo atriz2 designa o indivíduo em suas formas de vida social e
vai ao encontro da teoria d plural defendido por Lahire (2004) por refletir os atores
como seres atuantes em diversos campos de pertencimento. Esse conceito representa
uma concepção em que o sujeito está inserido em uma trama social. A atriz social é
relatada como um ser que se constitui por meio dos processos de socialização,
adquirindo um patrimônio de disposições que passa a orientar suas ações, como um
senso prático, em diversos contextos de vida.

Ao reter o termo ator, não se trata, para nós, [de] desenvolver a
metáfora teatral... Ou propor uma enésima versão da teoria do atora
atriz livre e racional, ou das teorias românticas do homem „ator de seu
destino‟, mas usar uma rede relativamente coerente de termos: ator,
ação, ato, atividade, ativar, reativar... (LAHIRE, 2002, p. 10).

Lahire (2004) demonstra constâncias e rupturas nos retratos sociológicos
descritos e compreende melhor as razões das ações tomadas pelos atores. Renuncia à
ideia de uma “subjetividade” absoluta, do livre-arbítrio ou da existência “pessoal”
independente de qualquer influência social, para mostrar as forças e as contraforças,

2

O termo utilizado por Lahire(2004), ator social, foi adaptado nesta pesquisa para o feminino “atriz”
por considerar importante o aspecto multifacetado desta mulher e enfatizar a força e as condições
femininas na trajetória de Terezinha
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tanto internas quanto externas, às quais somos submetidos desde nossa infância e que
determinam nossos comportamentos e nossas atitudes.
Ao tomarmos um ator como objeto de estudo sociológico, ele não pode ser
considerado como representante de um único grupo social. Devemos levar em conta que
ele foi formado por diversos grupos sociais ao longo de sua trajetória. Portanto, esses
atores vivem em diferentes espaços e vivenciam experiências múltiplas que os
constituem como seres plurais, o que os tornam únicos e possuidores de interesses
diversificados.
A base teórica é fundamentada na teoria dos sociólogos Nobert Elias e Bernard
Lahire, que procuram compreender os atores na perspectiva sociológica, utilizando, para
isso, a vida como unidade de análise. Ambos buscam entender como e por que os atores
tomam as decisões que tomam, vivem as vidas que vivem e como se relacionam com
diversos grupos sociais ao longo da vida.
A partir dessa perspectiva, surgiram dois questionamentos na pesquisa: como
devemos lidar com um ator que possui características especiais, disposições e
particularidades para atuar na sociedade e transformá-la? Como os atores, por suas
peculiaridades, podem transformar o meio social onde estão inseridos? Esses
questionamentos se justificam à medida que cresce o interesse por pesquisas com
abordagens sociológicas que possuem como objeto de análise atores comuns que se
destacam em seu meio.
Partindo da probabilidade de colocar a atriz como objeto da Sociologia, Lahire
(2002) vem se dedicando, ao longo de sua obra, a explicitar as especificidades da
realidade individual, além de propor novos métodos de pesquisa voltados para a
investigação desse objeto. No que se refere à realidade da atriz social, o autor observa
que o social se apresenta no plano individual de forma mais complexa e plural.
A escolha da atriz desta pesquisa, Terezinha Sabino, passa por essas questões
abordadas e se justifica em sua trajetória de lutas e por sua capacidade de se reestruturar
diante dos obstáculos impostos pelas condições materiais de existência. Além de ser
considerada uma trajetória de sucesso3 por ocupar, atualmente, um cargo de liderança
3

Definimos trajetória de sucesso como o percurso de vida bem-sucedido de atores, provenientes das
camadas populares, que conseguem, por meio de algumas estratégias, destaque em seu meio social; atores
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dentro do Movimento ao qual pertence, Terezinha Sabino é uma referência para os
demais militantes, moradores do Assentamento Oziel, onde reside desde 2004.
O objetivo central que buscaremos alcançar é compreender em que dimensão as
instituições com as quais a atriz interagiu influenciou e definiu as rupturas e as
continuidades ao longo de sua trajetória. Consequentemente, emergiram, associados a
esse objetivo central, alguns objetivos específicos: 1) Conhecer qual o contexto e os
condicionantes históricos em que o MST se coloca como protagonista de suas ações; 2)
Identificar se houve mudanças de concepções em relação à escola e a sua importância
para a formação social e política; 3) Analisar a trajetória geográfica e as mudanças
sociais e familiares ocorridas a partir dela; e 4) Como a trajetória da atriz contribuiu
para a transformação de sua estrutura familiar e quais as mudanças ocorreram na vida de
seus descendentes a partir dessas vivências.
A dissertação foi dividida em três partes, sendo a primeira baseada nos conceitos
de sociedade e indivíduo, essencialmente na perspectiva dos sociólogos Nobert Elias e
Bernard Lahire, além de abordar conceitos de educação e de militância no interior do
MST. Esta discussão se faz necessária para a compreensão das relações sociais
estabelecidas em alguns aspectos da vida da atriz, além de trazer os principais conceitos
que aportam esta pesquisa.
Já a segunda parte discute o percurso teórico-metodológico, que foi utilizado na
pesquisa, explicitando os caminhos metodológicos percorridos, bem como a construção
da entrevista e a transcrição desta e enfatizando seus aspectos relevantes para alcançar
os objetivos propostos neste estudo.
Na terceira parte, apresentamos Terezinha e seu mundo, o seu lugar no mundo.
Abordamos como as categorias de análise se apresentam na trajetória de vida de
Terezinha, ou seja, como as mudanças sociais mais gerais influenciaram a vida desse
ator.
Em anexo, está a entrevista transcrita por completo, realizada com Terezinha
Sabino.

que possuem progresso em relação à escolaridade, à militância e à articulação política e se destacam dos
demais atores com os quais convivem nos mesmos campos de atuação.
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CAPÍTULO 1 – RELAÇÃO SOCIEDADE E INDIVÍDUO
“A história é sempre história de uma
sociedade, mas, sem a menor dúvida, de
uma sociedade de indivíduos.”

(Norbert Elias, 1994, p. 45)

Um tema relevante abordado pela Sociologia é a dicotomia entre sociedade e
indivíduo. A partir desse tema, foi gerado o seguinte questionamento para a realização
desta pesquisa: a sociedade é composta por indivíduos que são formados a partir das
necessidades do coletivo ou os indivíduos é que modificam as estruturas sociais?
Essa abordagem está presente nos estudos e na formulação de hipóteses de
sociólogos como o alemão Nobert Elias (1994), que dedica o livro A sociedade dos
indivíduos à compreensão desses conceitos. Ele reflete sobre a interdependência
existente nessa relação e relata que o social é um conjunto de relações estabelecidas
pelo grupo e o que constitui esse conjunto são as relações que se estabelecem, a todo o
momento, entre os atores pertencentes aos diferentes grupos sociais. Essas relações
estão sempre em processo; isto é, elas se fazem e se desfazem, se constroem, se
rompem, podendo ou não ser reconstruídas. A cada instante, a cada conduta da atriz, as
relações podem se fragilizar ou se fortalecer.
A teoria sociológica formulada por Elias propõe analisar os processos sociais
baseados nas atividades dos atores que, por meio de suas disposições básicas – ou seja,
suas necessidades – se orientam e se unem de diferentes maneiras.
Esses atores constroem “teias” de interdependência que dão origem às
configurações de muitos tipos: família, comunidade, movimentos sociais, relações de
trabalho. O conceito de configuração pode ser aplicado onde quer que se formem
conexões e “teias” de interdependência humana; isto é, em grupos relativamente
pequenos ou em agrupamentos maiores.
Elias (1994), não aceita o pressuposto de que as sociedades possuem fronteiras e
limites específicos, pois as cadeias de interdependência resistem a determinações e
definições abrangentes. Segundo o autor, “a complexidade de se investigar algumas
configurações decorre do fato de que as cadeias de interdependência são maiores e mais
diferenciadas”.
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Na perspectiva de Norbert Elias (1994), o estudo sociológico das teias de
interdependência indica que as rupturas ou forças sociais possuem origem na própria
teia de interdependência formada pelos indivíduos. Desse modo, a relação entre a atriz e
as estruturas sociais deve ser analisada e concebida como um processo. “Ator” e
“Estrutura Social” possuem aspectos diferentes, mas inseparáveis, cuja análise deve
recair sobre as teias de interdependência humanas que formam as configurações sociais.
Portanto, consideramos a perspectiva de que a vontade individual não pode ser
analisada fora da dimensão social. Desse modo, a biografia de caráter sociológico não
pode desconsiderar o momento histórico e a estrutura social estabelecida. O autor nos
indica um caminho metodológico pelo qual é possível buscarmos a compreensão das
estruturas sociais estabelecidas a partir do estudo “biográfico”, ainda que de atores
anônimos.
Daí, a importância de estudarmos um única atriz e observarmos seus limites e as
formas como ele se relaciona com outros atores, entre suas condições e suas
possibilidades, entre a sua vontade e as condutas impostas socialmente. Elias (1994)
deixa claro que a sociedade é formada por indivíduos e estes são constituintes da
sociedade, sendo esses termos extremamente interligados, não sendo possível considerálos separadamente. Afirma, também, que não há sociedade sem indivíduos e,
consequentemente, não há indivíduos sem sociedade. Portanto, seria uma contradição
tomar esses conceitos independentemente, já que eles se complementam.
Lahire (2002) aborda, ainda, essa temática citada no livro Homem Plural, no
qual a análise se dá na perspectiva do um ator plural com suas contradições, medos e
lutas. Dessa forma, a atriz é considerada como um ser complexo, que possui uma
diversidade de disposições, de esquemas, de competências e de capacidades, que são
resultados de uma rede de socializações com outros atores, como familiares, vizinhos,
professores e amigos, entre outros. Ele afirma que a socialização de um ator se molda
por diferentes hábitos que são separados por contextos sociais diferenciados. Esses
contextos são denominados campos, nos quais a atriz interage e se forma
individualmente.
Lahire (2006) enfatiza as consequências da socialização ao longo da vida. Os
atores são projetados por suas disposições. Tomemos uma única atriz como objeto de
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estudo sociológico. Ele não pode ser considerado como representante de um único
grupo ou categoria social. Devemos compreender que ele foi formado por diversos
grupos sociais ao longo de sua trajetória. Assim, consideremos que os atores vivem em
diferentes espaços e vivenciam experiências múltiplas, o que os constitui como seres
plurais que possuem interesses diversificados, não podendo ser eles representantes de
todos os outros atores pertencentes ao mesmo grupo social.
Entendemos, então, que a atriz se forma em uma construção singular no meio
social, que atravessa diversos contextos de socialização, incorporando diferentes formas
de agir. Portanto, a atriz não é socializada em um único grupo, mas sim numa
pluralidade de mundos sociais que contêm princípios de socialização diversificados e
por muitas vezes até contraditórios. É justamente essa formação variada que os torna tão
únicos.
Devemos atentar para o caráter singular da relação entre a atriz e sociedade. Ou
seja, não há relação igual em qualquer outro aspecto da existência, o que a torna uma
relação de interdependência.

O que nos falta são modelos conceituais e uma visão global mediante
os quais possamos tornar compreensível no pensamento aquilo que
vivenciamos diariamente na realidade, mediante os quais possamos
compreender de que modo um grande número de indivíduos compõe
entre si algo maior e diferente de uma coleção de indivíduos isolados:
como aqueles formam uma sociedade e como sucede essa sociedade
poder modificar-se de maneiras específicas, ter uma história que segue
um curso não pretendido ou planejado por qualquer dos indivíduos
que a compõem (ELIAS, 1994, p. 16).

Na perspectiva abordada por esses autores, podemos concluir que somente
existem atores inseridos na sociedade e a sociedade somente existe à medida que os
atores nela estão inseridos. Eles se complementam constantemente, tornando-se parte
essencial um do outro. São interdependentes. Para ambos, o que concretiza a sociedade
são as relações que podem ser estabelecidas entre os atores de forma duradoura e em
eterno processo. É necessário destacar a importância das relações sociais dos atores
como um elemento fundamental para que possamos compreender a sociedade.
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1.1 Disposições e campo de atuação

As práticas dos atores, conscientes ou não, podem ser entendidas, de acordo com
Lahire (2004), como referência de vivência no processo de socialização, seja ele na
família, na escola, junto aos pares ou no trabalho, entre outras. As tendências corporais,
mentais e discursivas dos atores são conduzidas por meio de uma diversidade de
disposições que podem ser descritas, como as tendências, as inclinações, os hábitos, as
capacidades e as competências, entre outras.
Tais disposições podem ser ativadas ou inibidas, desencadeadas ou suspensas,
reproduzidas ou transformadas em determinados contextos e espaços sociais. Um ator
tem, normalmente, múltiplas disposições, e estas, algumas vezes, podem trabalhar em
sentidos opostos à situação de vida, causando rupturas, crises e rompimentos que fazem
com que escolhas sejam feitas pelos atores.
Os atores são integrantes da sociedade, são parte do todo e se constituem a partir
dele ao mesmo tempo em que são constituídos ao se relacionarem com outros atores
sociais. Tal processo de individuação varia, dependendo da sociedade e do tempo
histórico em que está inserido, pois cada sociedade e cada momento histórico possuem
modos e ritmos particulares que determinam formas específicas de configuração e de
relação entre os atores e a sociedade.
Os atores sociais estão inseridos em uma rede de interdependência. Assim, para
compreender a atriz em seu espaço de vivência, devemos buscar analisar seu contexto
de vida, o que demonstra uma autonomia relativa na prática dos indivíduos que, por
vezes, falam e agem conforme uma determinação social que não é explícita.
Existe uma tensão entre indivíduo e sociedade que demonstra como se forma a
“teia de relações” na qual o indivíduo está envolvido: “em última análise, até mesmo
tais decisões individuais ficam obscuras quando não se consideram os aspectos
relevantes dos processos sociais não planejados em que ocorram, e cuja dinâmica
determina, em grande parte, suas consequências” (ELIAS, 1994, p. 48).
Cada ator, mesmo que pertença aos mesmos campos de atuação, possui uma
formação individual, pois se apropria de forma diferente das informações dos grupos
aos quais pertence.
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1.2 Concepções de escola e de Movimento Social

O Movimento que Terezinha é militante, o MST, foi criado nos anos 80, após
um encontro nacional de trabalhadores e trabalhadoras do campo realizado no Paraná,
surgiu como uma demanda de organização destes trabalhadores a fim de lutar pela
reforma agrária no Brasil. Hoje o MST está organizado em 22 estados, e segue com os
mesmos objetivos definidos neste Encontro de 84: lutar pela terra, pela Reforma Agrária
e pela construção de uma sociedade mais justa.
Para Roseli Caldart (2004), a ocupação da escola pela comunidade em
assentamentos e acampamentos do MST trouxe dois impactos principais na
configuração dos Sem Terra hoje. Um deles foi a introdução de novos atores
significativos nos acampamentos e assentamentos: as professoras e as crianças, essas
últimas tendo uma participação também mais ativa nas decisões que se referem ao dia a
dia da escola. O outro foi a transformação no jeito de ser e agir dos militantes sem terra,
que passaram a ser não só atores que estudam, mas também atores frutos de sua própria
pedagogia.
A escola para o Movimento possui esse caráter formador visando a
transformação social dos militantes desde sua base, na educação infantil até a formação
qualificada para atuar em diversos setores dentro do Movimento: saúde, educação,
administração, entre outros.
A Pedagogia do Movimento Sem Terra surgiu como uma forma de estabelecer
parâmetros para que os educadores e educadoras do Movimento pudessem guiar seus
procedimentos e suas práticas de acordo com a perspectiva e a concepção do MST.

A escola projetada pela pedagogia do movimento é, pois, uma escola
em movimento: movimento de pedagogias, movimento de sujeitos
humanos. E este movimento acontece em torno de duas referências
básicas: ser um lugar de formação humana, no sentido mais universal
desta tarefa; e olhar para o Movimento como sujeito educativo que
precisa da escola para ajudar no cultivo da identidade Sem Terra, e na
continuidade de seu projeto histórico (CALDART, 2001)

Caldart (2004) destaca o Movimento como princípio educativo, resgatando a
história e o processo de formação desse novo sujeito educativo, em uma pedagogia que
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foi pensada para que se formasse, dentro dos princípios do Movimento valorizando os
atore do campo. Uma pedagogia baseada nas concepções de Freire (1981), que dispõe
de uma série de elementos questionadores de uma educação voltada para as
necessidades dos “oprimidos” e que valoriza esses atores, apesar das condições
precárias em que se encontram.
Para a construção do retrato de Terezinha, quatro conceitos freirianos são
relevantes para esta pesquisa: dialogismo (os elementos que o formam: colaboração, a
união, a organização e a síntese cultural), ação-reflexão-ação, coerência e valorização
do contexto socioeconômico e cultural.
O processo educativo é dialógico, pois sem diálogo não há educação. A
educação com esse propósito torna-se um processo de conhecimento no qual o
ensinamento e o aprendizado acontecem simultaneamente entre educador e educandos.
Para isso, o educador deve assumir compromissos éticos e políticos de intervenção
crítica no mundo. Na perspectiva dialógica, o educador Freire fundamenta o diálogo no
amor e aborda, também, a práxis, que tem como dimensões: ação, reflexão e ação
transformadora. A palavra tem, nesse sentido, um valor de transformação, transformar o
mundo e os homens. E para libertar os oprimidos de sua condição de opressão, utiliza-se
do diálogo. Freire (1987, p. 45) afirma que “Não há diálogo, porém, se não há um
profundo amor ao mundo e aos homens”.
Freire (1987) aborda que a necessidade da ação-reflexão-ação é um conceito
constituído na integração dialética da prática, que orienta uma ação visando à superação
das contradições no ato de educar, que pode ocorrer quando há um abismo entre o que
pensamos e como agimos. A reflexão gerada nesse processo é guiada pela coerência
entre ação e reflexão.
No pensamento de Paulo Freire, percebemos a importância do pensar reflexivo,
partindo da própria autocrítica, demonstrando capacidade de progredir, de buscar novos
caminhos e de aprofundar suas posições, incorporando novos parâmetros práticos e
teóricos e colaborando com nosso estudo. Freire (1979) afirma que ensinar é, portanto,
buscar, indagar, constatar, intervir, educar. O ato de ensinar exige conhecimento e,
consequentemente, a troca de saberes. Pressupõe a presença de indivíduos que, juntos,
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trocarão experiências de novas informações adquiridas, respeitando, também, os saberes
do senso comum e a capacidade criadora de cada um.
Freire (1987) elabora conceitos pedagógicos pelos quais o educador deve guiarse para uma transformação no contexto social de dominação que se dá somente pelo
processo de educar. Cabe, portanto, ao educador estimular o aluno ao conhecimento e à
criticidade que esse conhecimento traz de experiências em suas relações com o outro e
com o contexto em que estão inseridos.
A verdadeira aprendizagem é aquela que transforma o sujeito. Ou seja, os
saberes ensinados são reconstruídos pelos educadores e educandos e, a partir dessa
reconstrução, tornam-se autônomos, emancipados, questionadores, inacabados. “Nas
condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais
sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador
igualmente sujeito do processo” (FREIRE, 1996, p. 26). Sob esse ponto de vista,
percebemos a posição do educando como sujeito desse processo de reformulação do
conhecimento ao lado do educador. Ela passa a ser visto coma atriz, e não mais como
objeto. Isto é, ambos fazem parte do processo ensino-aprendizagem numa concepção
progressivista.
Este trabalho pedagógico conduz os sujeitos à libertação das amarras que os
oprimem e da visão ingênua do mundo que os cerca. O ato educativo fundamentado no
pensamento de Paulo Freire assume a tarefa de promover a superação da contradição,
para que os homens possam reconhecer “o limite que a realidade opressora lhes impõe”
(FREIRE, 1987 p.19) e, com base nesse processo de reconhecimento, encontrem
energias que conduzam a uma ação libertadora.
Realizada nessa perspectiva, a educação do campo representa uma convergência
do pensamento de Paulo Freire. Caldart (2004) destaca que mais que o direito de a
população ser educada no lugar onde vive, precisa ser respeitado o direito a uma
educação pensada desde o seu lugar e com sua participação, vinculada à sua cultura e às
suas necessidades humanas e sociais. O processo de valorização de sua cultura incentiva
os sujeitos do campo a pensarem e agirem por si próprios, assumindo sua condição de
atores sociais.
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Freire (1987, p. 29) afirma que a “libertação” por meio da educação só é válida
se for um esforço coletivo: “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os
homens se libertam em comunhão”. No entanto, é difícil conceber ato mais individual
do que a descoberta. A descoberta ou o entendimento de um fato específico nunca é
coletiva, pois os atores têm percepções diferentes e interpretações diversas: cada um
tem a sua versão e o seu entendimento.
Dessa forma, os educadores estariam dispostos a interpretar, compartilhar,
descobrir e aprender. Os conflitos que porventura surgissem representariam a
possibilidade da abertura, do questionamento, da busca das respostas e da superação da
condição de oprimidos desses militantes, que estariam preparados a lutar contra a
opressão que os cerca de maneira crítica e organizada.

19

CAPÍTULO 2 – PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO

A pesquisa desenvolvida possui caráter qualitativo e tem como meta dar voz a
atriz investigada e reconstruir sua trajetória social e a formação política e escolar
mediante relato biográfico e de suas experiências, seus conhecimentos e suas vivências
em determinados contextos, para que possamos perceber quais as estratégias utilizadas
por ele a partir de rupturas e permanências vivenciadas em seu percurso. As estratégias
abordadas no texto, assim como define Chartier (1991), são de caráter simbólico e
determinam posições e relações. São construídas ao longo da trajetória de Terezinha,
para cada classe, grupo ou meio onde está inserida, construindo, assim, sua identidade.
As estratégias são desenvolvidas desde a infância mediante a interação dos atores
nas várias atividades do mundo social. A estratégia acontece a partir da experiência, da
vivência prática, atuando em meio a ciclos ou processos que estão, o todo tempo,
construindo e dissolvendo relações sociais na vida cotidiana.
Para isso, Lahire (2004) aponta uma metodologia na qual, para compreendermos
a atriz, devemos entender como ele percebia a situação nos contextos social e histórico
em que se desenrolavam suas ações. Dessa forma, ele propôs examinar biografias
individuais na perspectiva sociológica e trabalhou a “vida” como unidade de análise,
buscando, assim, entender por qual motivo os atores tomam certas decisões e quais as
influências sofridas pelas redes sociais ao longo da vida.
Já Elias (1994) demonstra que a Sociologia pode compreender o indivíduo em
algumas de suas complexidades e é capaz de explicar parte de seu comportamento, além
de mostrar que o social pode alcançar o núcleo mais íntimo da pessoa e que, com isso,
não está desconectado do social.

2.1 Metodologia

Como metodologia, utilizamos o estudo de caso único, que possui caráter
biográfico e possibilita fornecer uma visão profunda, ampla e integrada de uma única
atriz, a fim de compreender, por meio do relato biográfico e da observação participante,
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sua trajetória social. Também, tivemos a influência do método proposto por Lahire
(2004) em seu livro Retratos Sociológicos, no qual relata a construção de retratos dos
atores na intenção de compreender a pluralidade que envolve as ações dos atores
sociais.

Só um dispositivo metodológico desse tipo permitiria julgar em que
medida algumas disposições são ou não transferíveis de uma situação
para outra e avaliar o grau de heterogeneidade ou homogeneidade do
patrimônio de disposições incorporadas pelos atores durante suas
socializações anteriores (LAHIRE, 2006, p. 32).

Para compreender os processos vividos por Terezinha, utilizamos a entrevista
biográfica, que tem por meta obter o relato da atriz sobre sua existência através do
tempo e de seus espaços de convivência. Nesse caso, a entrevistada pode relatar de
forma subjetiva elementos de sua trajetória, sendo estes necessários para
compreendermos sua história, suas escolhas e estratégias.
As fontes orais podem apresentar-se como histórias, relatos e depoimentos de
vida. As duas primeiras formas referem-se a situações em que o próprio narrador
referencia sua vida e experiência. Na outra, o narrador relata os fatos ou informações de
situações presenciadas por ele.
A atriz que conta sua história, seu relato, seu depoimento de vida, se constitui no
objeto de estudo, porém a análise de seus relatos de vida proporciona ao pesquisador
refletir sobre os eventos e percebê-los sob seu olhar nos relatos. Dessa maneira, é
possível conhecermos as relações sociais e as dinâmicas que se inserem na relação
criada pela atriz.
É necessário rompermos a formalidade que transforma a entrevista em simples
suporte documental e transformá-la em uma situação de encontro entre seres humanos,
conscientes da objetividade do encontro e também de sua subjetividade. Nesse encontro,
a entrevista ganha uma dimensão maior, quando há uma interação entre entrevistador e
entrevistado, possibilitando aos dois construírem uma relação de entendimento do
processo de questionamentos, compreensão e críticas que serão culminados na
reconstituição do objeto da pesquisa, sendo que o resultado é o produto dessa interação
social.
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O material coletado é resultado de uma entrevista na qual a atriz pode ser ouvido
e ter suas concepções de mundo registradas e, consequentemente, refletir sobre os
processos vividos pelos grupos sociais aos quais pertence.
Ressaltando que o relato de uma vida, de parte de uma vida, ou até mesmo o
depoimento sobre um momento específico da trajetória da atriz não significam somente
a perspectiva da atriz, esta possui visões e perspectivas que são confirmadas ou até
mesmo constituídas pelo grupo social em seu processo de socialização.
A relação estabelecida entre o pesquisador e o ator social pode contribuir para
que indivíduos pertencentes a camadas sociais menos privilegiadas, geralmente
excluídos socialmente, possam ser ouvidos, ter sua história relatada e demonstrar a
outros atores suas escolhas individuais, ganhando cada vez mais voz nas pesquisas de
caráter sociológico. Isso se torna ainda mais importante considerando trajetórias
paradigmáticas, conforme Elias (1995).
A metodologia aplicada tem caráter biográfico e genealógico, já que permite
captar o efeito de irradiação4 das ações da atriz social nas decisões de seus
descendentes, principalmente no que diz respeito à escolaridade.

2.2 Construção da entrevista

Antes de construirmos a entrevista, houve a preocupação de analisarmos todo o
material já existente sobre a atriz, a fim de dialogar com o material já existente no qual a
vida de Terezinha fosse objeto de estudo. Assim, encontramos dois materiais sobre a
atriz desta pesquisa. O primeiro diz respeito a uma entrevista concedida anteriormente,
que se encontra em anexo a uma dissertação de mestrado defendida em 2010 pela
pesquisadora Apolliane Xavier Moreira dos Santos, na Universidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ). O segundo material coletado diz respeito à gravação de uma
entrevista cedida para o programa Palavra Ética, em 2012, de uma TV Comunitária de

4

Esse termo abordado por Portes (2007) pode ser definido como atitudes adquiridas na trajetória escolar
da atriz e demais membros da família e permite com que estes sejam incorporadas em seu percurso de
vida, seja para o própria atriz, para seus descendentes ou seus parentes próximos.
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Belo Horizonte e disponível no Youtube5. Esses materiais foram fundamentais para
iniciarmos a entrevista já com algum conhecimento sobre Terezinha Sabino.
Além desses materiais coletados, existia um conhecimento prévio sobre
Terezinha mediante a participação do projeto de pesquisa e extensão “Educação, Campo
e Consciência Cidadã”,6 fruto de uma parceria entre a Universidade Federal de Viçosa
(UFV), a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), a Federação dos
Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais (FETAEMG), o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA). Entre 2007 e 2010, a atriz participante desta pesquisa era
participante do projeto já mencionado, como representante do MST.
Durante a construção da pesquisa, uma dificuldade enfrentada foi conciliarmos
os horários para realizar a visita à casa de Terezinha, já que as atividades desenvolvidas
por ela são extensas e que absorvem muito seu tempo. Esse processo foi mediado por
Apolliane Santos,7 que morou com Terezinha durante três meses e nos forneceu
diversos números de telefone, inclusive os das filhas de Terezinha, para facilitar o
contato.
Somente após duas conversas ao telefone e três tentativas de contato,
conseguimos marcar, por meio de mensagem pessoal enviada em novembro de 2014,
pelo Facebook, um encontro com Terezinha. Ela respondeu somente após a eleição
presidencial de 2014, pediu desculpas por não responder anteriormente e disse que
estava “em campanha, viajando muito, não podendo responder aos e-mails/mensagens
enviados”. Após nosso contato por mensagem, Terezinha foi muito solícita ao saber do
objeto da pesquisa e reforçou a importância em visitar o Assentamento Oziel,8 para que
pudéssemos acompanhar um pouco de seu cotidiano. Desse modo, a visita foi marcada
para os dias 19, 20 e 21 de novembro de 2014.
Fui para a cidade de Governador Valadares uma semana depois de estabelecer
contato com Terezinha. Ao chegar, tive dificuldades em ligar para ela. Então, procurei o
5

https://www.youtube.com/watch?v=IhH-qp-tS74
Uma das ações do PRONERA, que visava alfabetizar jovens e adultos e promover a formação de
educadores e educadoras de assentamentos e acampamentos de reforma agrária nas diferentes regiões de
Minas Gerais.
7
Apolliane Xavier Moreira dos Santos, mestre pela UFSJ em 2010.
8
O qual será descrito com detalhes no tópico seguinte como espaço de lutas.
6
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INCRA, em frente à rodoviária, para saber a exata localização do Assentamento e me
informar sobre qual a melhor maneira de chegar ao Oziel.
Pela proximidade com a cidade, cheguei rapidamente ao Assentamento e fui
recebida por Terezinha, que já estava aguardando com um café e muita disposição para
saber mais sobre a pesquisa. Logo que nos recebeu, mostrou sua casa e nos apresentou
Josy, uma adolescente que mora em sua casa, ajuda nas tarefas cotidianas e minha
companheira de quarto nos dias que passei no assentamento Oziel.
Durante a conversa inicial, sentamo-nos em sua varanda, da qual tanto se
orgulha, e ela relatou que inspirou a construção desta a partir da música “Casinha
Branca”, do Peninha. Enquanto tomávamos café, falávamos sobre os propósitos da
pesquisa e sobre os atores que conhecemos em comum, além de relatamos todo o
processo de construção desta pesquisa, que foi apresentada à Terezinha, para que ela
pudesse entender a importância em relatar suas memórias e pudesse ficar à vontade em
relação a esse momento, já que a intenção era uma investigação acerca de sua vida, das
escolhas realizadas e das estratégias utilizadas por ela para que pudéssemos
compreender uma trajetória peculiar como a dela.
A entrevista foi marcada para o dia seguinte, bem cedo. Assim, poderíamos
conversar mais e também aproveitar o evento da noite, o Chá com Poesia9, que na data
estava sendo dedicado ao Dia da Consciência Negra.
A construção da entrevista propiciou o aparecimento de vários questionamentos
que nos levaram a adotar duas estratégias para conduzi-la. Em primeiro lugar, ficou
definido que a entrevista deveria ser realizada de forma espontânea, embora tivéssemos
em mente um roteiro a ser seguido. Dessa maneira, poderíamos trazer à tona o maior
número de lembranças da entrevistada, ganhando sua confiança em relação à pesquisa
realizada. A outra estratégia foi realizar a entrevista de forma cronológica, além de
definir que ela deveria ser uma estrutura genealógica. Ou seja, iniciamos com os avós
maternos e paternos, os tios e primos, passamos pelos pais, até chegarmos às vivências

9

Evento que acontece desde 2007 e reúne membros da comunidade, professores universitários e a
população de Governador Valadares, a fim de promover a comunidade e mostrar a cultura do povo do
campo. Realizado em um espaço público do Assentamento, geralmente é acompanhado de um lanche
coletivo, organizado pela escola do Assentamento com a contribuição da comunidade.
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de Terezinha em vários aspectos e momentos de sua vida, e terminamos com o relato da
vida dos filhos da entrevistada.
A entrevista foi pensada para acontecer em duas etapas. A primeira diz respeito
às lembranças do passado de Terezinha, seus pais, demais parentes, sobre suas escolhas
e suas vivências, e seus filhos; enfim, todas as lembranças que ela pudesse acionar em
ordem cronológica, tendo como hipótese de trabalho que “lembrança puxa lembrança”.
Já a segunda parte foi concentrada sobre suas expectativas e suas aspirações para um
futuro próximo, uma análise de suas escolhas e de seu caminho percorrido. Portanto,
esta se deu de forma intensa e bem detalhada com relação às escolhas e trajetória
individual da pesquisada. Só assim, pudemos perceber o grau de unidade e disparidade
em relação às disposições incorporadas em sua trajetória durante as socializações com
diferentes instituições.
No processo de entrevista houve preocupação em deixar a atriz à vontade e
Terezinha pôde relatar diversos acontecimentos de seu passado, refletir sobre atividades
exercidas hoje em dia e analisar suas próprias escolhas na vida (sua entrada no
Movimento, sua responsabilidade no setor de educação e na coordenação do
Assentamento, sua relação com a Igreja, a saída da escola do Assentamento e sua
formação acadêmica, entre outras).
Foi aí que produzimos a entrevista biográfica oferecida no anexo, que tem por
meta obter o relato de uma narradora tida por nós como importante para a compreensão
da transformação de uma trabalhadora rural do interior de Minas Gerais em uma
educadora do MST. Neste caso, a entrevistada pôde relatar, de forma subjetiva,
elementos de sua trajetória, necessários para podermos compreender sua história, suas
escolhas e seus caminhos.
Por fim, cabe relatarmos que a entrevista foi fruto de um planejamento
meticuloso, de uma preparação para que pudéssemos efetuar uma entrevista fundada em
aspectos genealógicos, os quais pudessem produzir uma compreensão intergeracional da
história de Terezinha. Para além de Lahire e Elias, baseamo-nos, também, em
entrevistas efetuadas por pesquisadores que se ocupam com trajetórias de estudantes
pobres que tiveram acesso ao ensino superior público no Brasil (VIANA, 1998;
PORTES, 2001).
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Algumas dúvidas estiveram presentes no momento de desenvolvermos os
assuntos que seriam abordados ao longo da entrevista, por exemplo: como dar
legitimidade ao relato biográfico? Como não interpretar de maneira rasa as informações
obtidas por meio da entrevista? Como adicionar as experiências e as informações
prévias na construção da entrevista?
Consideramos como objeto de estudo não somente a análise dos relatos obtidos
da atriz, mas também sua realidade vivenciada, os eventos percebidos sob seu olhar, as
relações sociais e as dinâmicas que se inserem no objeto deste estudo.

2.3 Os espaços de lutas
Imagem 1 – Espaço comunitário do Assentamento Oziel

Fonte: arquivos da pesquisadora em visita ao Assentamento Oziel em 2014.

O Assentamento Oziel, um dos maiores em Minas Gerais, resiste há 20 anos e é
considerado hoje em dia um espaço consolidado de lutas, um exemplo para espaços que
estão sendo construídos pelo MST pelo Brasil afora.
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Os acampamentos são organizados sob a lógica da participação da coletividade e
da reflexão, mediante instâncias coletivas de decisão, como as assembleias e de
instâncias participativas de gestão e de trabalho, chamadas de Coletivos, que se ocupam
dos mais diversos assuntos e ações necessários ao funcionamento e manutenção daquele
grupo, como saúde, educação, mobilização, segurança etc. Conforme Stédille (1997, p.
104), “todas as instâncias do Movimento, desde as comissões de base, dentro de um
acampamento, até as instâncias nacionais, são exercidas coletivamente, na forma de
colegiado, sem distinção de poder”. O acampamento se caracteriza como um momento
de transição. Já o assentamento, conforme descreve Apolliane Xavier Moreira dos
Santos (2010), em dissertação de mestrado:
O assentamento está organizado de modo que as roças – espaço
destinado a cultivar os alimentos e criar os animais, ou seja, os lotes
de trabalho – ficaram separadas da agrovila – espaço onde ficam as
casas e uma área com quintal e cada família trabalha individualmente
em seu lote [...] Para o acesso às roças, há uma estrada de terra em que
é possível circularem veículos automotores. Em relação ao número de
moradores, o assentamento conta com aproximadamente 270 pessoas
em seu interior, dentre crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos.
A agrovila possui 6 ruas paralelas e uma rua principal. As ruas não
possuem calçamento, exceto a rua principal que tem uma pequena
parte asfaltada. Pela BR, o acesso ao assentamento se dá pela rua
principal, onde estão situados o campo de futebol (na entrada do
assentamento), o curral, o centro de formação, um bar com uma mesa
de sinuca (que foi construído no quintal da casa de uma assentada) e a
escola. Nas ruas paralelas, ficam as casas, próximas umas a outras,
mas não necessariamente ligadas; todas têm quintal. A separação de
uma casa a outra é feita com cercas de arame [...] A escola é a única
instituição pública presente no assentamento. No interior da área,
também não há comércios... apenas um bar... Nesse sentido, as
pessoas têm que ir à cidade para resolver questões de toda a ordem. Os
horários de ônibus contribuem para o fácil acesso à cidade. Há 10
horários diferentes de ônibus distribuídos entre a manhã, a tarde e a
noite que saem da entrada do assentamento com destino ao centro.

As assembleias para organização e manutenção do espaço comum funcionam
semanalmente e possuem demandas locais. Elas são utilizadas para manter a ordem e
relatar qualquer demanda dos moradores, para que sejam discutidas e analisadas pelo
grupo.
Durante o tempo em que estive no Assentamento, houve uma assembleia
presidida por Terezinha, para demandar situações específicas da rua onde reside. Apesar
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de não ter participado da reunião, pois foi consenso do grupo que as questões ali
tratadas deveriam ficar somente com o grupo de moradores, pude presenciar como são
organizadas as reuniões que possuem como objetivos a comunicação frequente e a
discussão para que não se perca o caráter militante dos assentados, que tendem a se
acomodar após a conquista da terra, de acordo com relato de moradores do
Assentamento.
O Assentamento possui, também, um espaço de convivência, no qual ficam
localizadas a biblioteca (local da entrevista realizada), uma creche e uma cozinha
comunitária. Possui, ainda, uma praça central, onde os jovens se reúnem com
frequência. Muitas pesquisas possuem como objeto de estudo o Assentamento Oziel.10
Alguns fatores justificam esse interesse, como a localização geográfica, a consolidação
deste como um espaço educativo e a frequente permanência das lideranças do
Movimento no Assentamento.
Dessa forma, não iremos descrever e fazer um relato histórico desse espaço
como vários pesquisadores já fizeram.11 Contentamo-nos em descrever a casa de
Terezinha e o espaço comunitário, que são locais que se fizeram presentes ao longo da
nossa estadia de três dias no Assentamento. Portanto, ocupamo-nos com esses espaços
devido à importância destes nos relatos colhidos.

2.4 A entrevista

A entrevista, que teve duração de três horas e meia, aproximadamente, foi
realizada na biblioteca do Assentamento Oziel. A escolha desse local foi feita por
Terezinha e se deve ao fato de ser o lugar mais tranquilo e onde haveria menos
interrupções ao longo do dia. Mas consideramos, também, a possibilidade de Terezinha
10

É o caso da dissertação defendida em 2010, “Movimento dos trabalhadores rurais sem terra: um estudo
sobre um assentamento e sua escola”, da mestre em Educação pela UFSJ, Apolliane Xavier Moreira dos
Santos.
11
Filme de aproximadamente cinco minutos, que conta o histórico do Assentamento produzido pelo
professor
da
UFMG,
Antônio
Júlio
de
Menezes
Neto
(https://www.youtube.com/watch?v=cBQxuNv6Axo).
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falar mais “espontaneamente”, sem a presença de filhos, netos e o “entra e sai” de gente
em sua casa. A biblioteca estava arrumada e continha muito material fornecido pelo
MST para formação continuada dos militantes: livros, revistas, folhetos, material para
produção de cartazes e material didático proveniente de doações. Esse acervo é de uso
da escola e faz parte do material de apoio para a formação política dos moradores. Esse
material é selecionado pelo setor de educação para se constituir em parte do acervo da
biblioteca, explicou-nos Terezinha.
Na mesa, deixamos um caderno, uma caneta, algumas revistas que haviam
acabado de chegar para o encontro dos Sem Terrinha12, que iria acontecer duas semanas
depois da nossa visita ao Assentamento, e o gravador de voz para registro.
Dividida em dois momentos, em comum acordo com Terezinha, para que a
entrevista não ficasse muito cansativa, tivemos o primeiro momento com início às 9
horas e 30 minutos, com duração de 26 minutos e meio, nos quais ela relatou a vida de
seus avós e lembranças da terra onde moravam, no distrito de Quartel do Sacramento,
município de Bom Jesus do Galho, proximidades de Caratinga, Minas Gerais. Após
uma interrupção para solucionar problemas de compra e venda da criação de gado
(negócio que Terezinha mantém com seu filho mais novo), retornamos e conversamos
por mais duas horas e meia, sem interrupções, quando ela relatou a vida de tios, primos,
pais e iniciou o relato de suas experiências, desde a infância até a adolescência.
Interrompemos a entrevista para o almoço e aproveitamos para andar um pouco pelo
Assentamento.
Durante o percurso, ela relatou como se deu o processo de ocupação do
Assentamento, a importância de alguns moradores para o Movimento e alternou sua fala
com histórias de moradores que passavam por nós e trocavam algumas palavras.
Terezinha fez questão de falar sobre a entrevista que estava sendo realizada para todos
que passavam por nós como se estivesse, de alguma forma, apresentando-nos para a
comunidade. Utilizamos um caderno para registrar essas conversas para não perder
esses momentos na escrita desta pesquisa.
12

Corresponde a infância do MST. Filhos e filhas de assentados que procuram resgatar sua própria
identidade dentro do Movimento ao qual pertencem.
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Já o segundo momento se iniciou às 14 horas e 30 minutos e teve 33 minutos de
duração. Pudemos falar sobre sua vida adulta, o nascimento de seus filhos e seu
ingresso no MST. Terezinha expôs, ainda, suas expectativas e suas aspirações em
relação ao futuro. Resumindo, tivemos uma conversa de três horas e meia de duração.
A entrevista realizada ganha maior dimensão quando existe maior interação
entre entrevistador e narrador, o que possibilita construir uma relação que propicia um
processo de questionamentos, compreensões e críticas e, por fim, entender as visões de
mundo da entrevistada de uma forma dinâmica diante de suas possibilidades e
impossibilidades no mundo real, resultando na coleta de um material rico em
experiências e vivências da atriz.
A conversa entre o narrador e o pesquisador, quando possui um caráter de
confiança, pode contribuir para que os atores pertencentes a segmentos sociais
geralmente excluídos da sociedade possam ser ouvidos e terem suas próprias visões de
mundo registradas, principalmente aquelas dos grupos sociais aos quais pertencem.
Como relata Lahire (2004, p. 33): “O pesquisador que realiza longas entrevistas é um
tipo particular de confidente, aquele que desaparece depois que a confidência tenha sido
feita... ele também pode ser o receptor de palavras, às quais mesmo os mais próximos,
não têm acesso”.
Ressaltamos que o relato de uma vida, de parte de uma vida, ou mesmo o
depoimento sobre uma vivência, não significa somente a perspectiva dos atores, pois
esta é confirmada pelo grupo desde o princípio do processo de socialização. A versão da
atriz tem, portanto, um conteúdo marcado pelo coletivo juntamente com aspectos
decorrentes das vivências individuais.
O pressuposto da entrevista era analisar os fatos ocorridos na trajetória de
Terezinha, baseando-se, principalmente, em suas memórias de vida, nas quais estão as
raízes da socialização do ator social, a fim de perceber como os atores são
impulsionados por suas disposições a mudanças geográficas e estruturais. Procuramos
entender, também, quais estratégias foram utilizadas para realizar tais mudanças.
A escolaridade, o pertencimento a Movimentos Sociais, a relação mantida com a
entrevistada e o universo de trabalho foram categorias de análise utilizadas na entrevista
na qual Terezinha relatou sobre cada membro da família. Essas quatro categorias fazem
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parte de um perfil social familiar que será traçado, fundamental para refletir estratégias,
escolhas e percursos de vida que foram tomados por familiares, que fazem Terezinha se
diferenciar dos demais parentes.

2.5 Processo de transcrição das entrevistas

A transcrição apresenta a entrevista realizada transformando algo que foi
vivenciado em texto. Dessa forma, é necessário explicitarmos as estratégias utilizadas
para identificar os silêncios, emoções e manifestações no comportamento dos
entrevistados, passando, então, a ser um relevante objeto de análise por parte do
pesquisador.
Porém, a transcrição foi de grande utilidade para a realização do retrato social da
atriz entrevistada, uma vez que essa tarefa permitiu-nos rever o material coletado em
outro momento que não o da entrevista, além de refletir sobre esse material com maior
distanciamento, para que outros olhares sobre a atriz pudessem ser constituídos.
Quando a atriz está falando, utiliza a pronúncia do grupo social ao qual pertence.
Por não ser um relato escrito, não podemos considerar que os atores estão cometendo
um erro ortográfico. Nesse sentido, quem escreve especificamente para sujeitos do
campo considera que o respeito com os homens e mulheres do campo seria não
estereotipar a fala desses atores. “Respeitar o entrevistado implica, portanto, reproduzir
apenas os erros de sintaxe, isto é, as formas peculiares de articulação do discurso.
Escrever corretamente o léxico (sem erros ortográficos) nos parece fundamental para
reforçar este respeito” (WHITAKER et al., 1995, p. 67).
Assim, foram escolhidas para esta tarefa as normas de transcrição sugeridas por
Whitaker et al. (1995), a fim de não deixar a entrevista com um caráter caricato,
preservando o discurso dos atores. Para isso, foram colocados dez tópicos
exemplificando pontos que devem ser relevantes na transcrição de entrevistas, os quais
estão organizadas no Quadro 1.
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Quadro 1 – Aspectos importantes da transcrição da entrevista
Ocorrência
1 - Palavras ou
expressões
características dos atores
ou do grupo do qual faz
parte.
2 – Não corrigir
concordância verbal

Sinal
Devem ser transcritas de
maneira fiel à pronúncia.

3 – Risos

Devem aparecer entre parêntesis
( ).

Devem ser descritas da
maneira expressa.

4 – Gestos significativos
e expressões

Devem aparecer no texto entre
parêntesis ( ).

5 – Quando tiver
interrupção de terceiros

Deve explicitar tal interrupção
em nota de rodapé, para não
quebrar o discurso.
Deve ser descrita N/É
seguida de ponto de
interrogação quando tiver no
final da frase
No meio da frase a
interrogação deve vir seguida de
reticências.
Devem conter explicações
acerca de palavras
características.
Devem ser seguidas por
reticências.
Não devem ser feitas por
pessoas alheias à pesquisa, para
que não ocorram erros de ordem
interpretativos.

6 – Expressão NÉ /

7 – Notas de rodapé
8 – Pausa no discurso,
hesitação ou interrupção
9 – Transcrição de
histórias de vida

Exemplificação
“cidadinha”

“mandou nós fazer...”
“Então eu parei pra mim ajudar em
casa”
“mas eu gostava muito de andar
nas árvores (risos), eu não gostava
de brincar de bonecas”
(os olhos ficaram marejados de
lágrimas)
(a voz embargou)

“Era três quilômetros pra ir na
escola n/é?”
“Então, eu tentei n/é?..., mas a
chuva não veio.”

“Chegava com as pernas...
estocada de sangue”
-

Fonte: organizado pela autora, a partir das ideias de Whitaker.

A primeira regra diz respeito à forma como o pesquisador deve conduzir a
transcrição, sem menosprezar os atores sociais durante a transcrição, conforme
descrevem Whitaker et al. (1995):
Tomemos a título de exemplo a frase „O homem chegou e não deu pra
falar‟. Transcrita dessa forma ela não traz consigo qualquer
preconceito seja de classe ou grupo social ou étnico. Porém se ela for
descrita da seguinte maneira: „O home chegô e num deu prá fala‟
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carrega consigo o pressuposto de que o falante se encontra em
situação precária – ou mesmo nula – de escolaridade.

A forma descrita representa a atitude que os pesquisadores devem ter, a fim de
manter o entendimento do texto sem desqualificar a atriz entrevistado.
Foram incluídos, ainda, dois sinais para facilitar a leitura da transcrição. As
pausas na fala de Terezinha são marcadas pelas reticências [...] para demarcar o período
de silêncio durante a entrevista. As citações utilizadas dentro do relato serão
demarcadas pelo sinal (“ ”) quando indicar a fala de outra pessoa dentro do discurso da
entrevistada.
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CAPÍTULO 3 – “RETRATO SOCIAL” DE TEREZINHA SABINO

Inicialmente, buscamos situar Terezinha coma atriz e os seus lugares de fala
(mulher, mãe, trabalhadora, militante, educadora, camponesa...). O título deste capítulo,
“Retrato Social” de Terezinha Sabino, traz uma clara referência a um novo percurso
metodológico criado por Lahire (2004) e exposto em seu livro Retratos Sociológicos,
que possui como proposta mostrar como as trajetórias individuais são marcadas pelo
cruzamento da diversidade de instituições nas quais a atriz está inserida. Por meio de
entrevista, Lahire mostra condições estabelecidas, tanto internas quanto externas, às
quais

somos

submetidos

desde

nossa

infância

e

que

determinam

nossos

comportamentos e nossas atitudes perante a sociedade.
A partir da entrevista em que foram abordados temas variados – escola, família,
movimento social, igreja, trabalho, amigos, lazer e atividades culturais, alimentação e
saúde –, foram elaboradas algumas unidades temáticas de análises consideradas marcos
de ruptura e permanências na trajetória de Terezinha, além de focarmos nas escolhas
feitas por ela, por considerá-las momentos de grande importância para analisar seu
percurso de vida.
As unidades identificadas como significativas para a compreensão da trajetória
de Terezinha são marcos em sua vida, decisões que foram tomadas ao longo de sua
trajetória e proporcionaram estabelecer novas relações pessoais ou manter e fortalecer
as relações já existentes. Dessa forma, os momentos de ruptura e permanência
abordados, em ordem cronológica, são: a morte de seu pai, o casamento, a conclusão do
Ensino Médio, o nascimento de seus filhos, o trabalho na escola, o ingresso no MST, a
conquista da terra no Assentamento Oziel e a morte de sua mãe.
Lahire (2006) afirma que a socialização de um sujeito se forma por diferentes
contextos que são separados por grupos sociais diferenciados. Esses contextos são
denominados campos e são espaços onde o sujeito interage e se forma individualmente.
Cada ator, mesmo que pertença aos mesmos campos de atuação, possui uma formação
individual, pois se apropria de forma diferente as informações e as vivências com os
grupos aos quais pertence.
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3.1 Terezinha Sabino – rupturas e permanências

Imagem 2 – Terezinha Sabino Fonte: foto do arquivo pessoal de Terezinha

Terezinha Sabino tem 59 anos de idade e 22 anos de Movimento Social. Vive no
Assentamento Oziel juntamente com seu ex-marido, pai dos nove filhos que ela gerou,
sendo que um deles faleceu ao nascer. Possui duas pós-graduações em Educação do
Campo, uma pela Universidade de Brasília (UnB) e outra, recém-finalizada, pela
UFMG. Trabalha na liderança nacional do MST, no setor de educação e é a responsável
estadual pela formação dos Sem Terrinhas, que corresponde à infância do MST.
Terezinha nasceu no dia 8 de março, no meio rural, em Quartel do Sacramento,
um distrito de Bom Jesus do Galho, que possui pouco mais de 1.600 habitantes, mesmo
local onde nasceram também seus pais, seus avós maternos e paternos. Bom Jesus do
Galho faz parte da mesorregião do Vale do Rio Doce e da microrregião de Caratinga e
possui 25% da população residindo na área rural. Ao todo, são três distritos, além da
sede: Passa Dez, Quartel do Sacramento e Revés de Belém, que sobrevivem,
principalmente, da agricultura temporária da cana de açúcar, do milho e da mandioca,
enquanto na lavoura permanente destacam-se o café, a laranja e a banana.
Nesse distrito, havia algumas casas que eram próximas, uma venda na qual os
moradores compravam o que não era produzido na terra, uma capela, que era na maioria
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das vezes o único lazer de muitos moradores e uma escola de salas multisseriadas, que
atendia a todas as crianças do distrito até a 4ª série13 do Ensino Fundamental.
Filha e neta de trabalhadores rurais, Terezinha aponta que a base de sua
formação moral é fruto da relação de sua família com a Igreja Católica. Relata a forte
aproximação com seu avô João, falecido quando ainda era uma menina, e sua avó
Madalena, pais de sua mãe Sebastiana. Seus avós maternos nasceram e viveram em
Bom Jesus do Galho e lá criaram os oito filhos, três mulheres e cinco homens: Maria,
Antônio, Damásio, Nenzico, Joaquina, Sabino, Zé e sua mãe Sebastiana. A família
materna possui uma relação intensa com a terra: todos os seus tios são trabalhadores
rurais. Terezinha relata que seu avô tinha muita preocupação com a questão religiosa,
dos filhos... Ele tinha bastantes filhos e ele tinha uma preocupação com a questão
religiosa e a questão do trabalho. A questão do trabalho para ele era muito essencial.
Seus avós maternos são exemplos para uma vida de trabalho e de luta pela terra.
O avô plantava diversas culturas; dentre elas, de milho, de arroz e de feijão. Porém, a
que Terezinha se lembra de forma mais efetiva era a plantação de melancia.

O que me marcou muito no trabalho do meu avô era o plantio de
melancia... eu lembro muito dessa parte porque ainda era bem
pequeninha e eu já ia lá na roça de melancia para furar as melancias
pra tirar o miolo pra comer. Então, o meu avô era muito trabalhador
n/é... eu lembro assim da relação deles com as pessoas mais
próximas.

Sua avó Madalena faleceu antes do nascimento de Terezinha. Todavia, a mãe de
Terezinha não deixou que a figura da avó fosse apagada das memórias das filhas e
sempre contava histórias de sua mãe, que era trabalhadora rural, cozinheira e, também,
costurava para a família.
O ambiente de socialização familiar foi amoroso e tranquilo e, apesar das
dificuldades materiais, as demonstrações de afeto eram constantes e o diálogo
estabelecido com frequência.

13

Equivalência da organização do Esino Fundamental antes de 2005. Atualmente, corresponde ao 5° ano
do Ensino Fundamental.
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A todo o momento, é com orgulho que relata sua origem camponesa de uma
família de trabalhadores rurais. Terezinha aprendeu desde cedo a lidar com a terra e
suas especificidades:

Então, era uma família bem unida, uma família pobre, mas que tinha
muito esse carisma, sabe! De estar junto, de preocupar um com o
outro. Então, eu me lembro muito que era uma família extremamente
trabalhadora e todos trabalhadores rurais. Meus tios todos... desde o
meu avô, a minha mãe e meus tios, todos trabalhadores rurais,
inclusive meu pai também... toda vida eu conheci eles trabalhando na
roça.

Em relação aos avós paternos, Terezinha teve poucas memórias: (...) eu me
lembro do nome do [pausa longa] então, as coisas que a gente não relaciona muito a
gente nem lembra muito, n/é? De sua família paterna, Terezinha conheceu somente uma
tia, Maria Carneiro, quando tinha seis anos de idade. Ela lembra que ela era benzedeira:
“Então, um dos poucos contatos que tive com ela percebi que era uma pessoa
preocupada com a saúde das pessoas. Então, isso me marcou muito”.
Portes (1993) indica que a falta de lembranças dos avós pode estar envolvida
com lembranças de um passado conflituoso. Assim como em sua pesquisa, relatou que a
ausência de lembranças da atriz investigado estava vinculada à dificuldade de uma mãe
em ter tido um pai alcoólatra e jogador, a outra ter sido filha de um caso fora do
casamento e uma mãe ser portadora de doença de chagas. Nesses termos, não há
lembranças a serem perpetuadas no interior da família.
Terezinha não lembra sequer o nome de seus avós, o que demonstra a falta de
relação existente entre sua mãe e a família de seu pai, uma vez que, após o falecimento
de seu pai, Terezinha nunca mais teve contato com sua família paterna. Na entrevista,
Terezinha passou rapidamente a falar de suas irmãs, após dizer que não se lembrava de
sua família paterna, o que demonstrou certo incômodo com relação a esse tema
abordado.
Ao comentar sobre os seus tios, irmãos de sua mãe, Terezinha teve dificuldade
em se lembrar de todos, mas ao longo da conversa foi descrevendo cada um: tia
Joaquina, Sabino Correia, tio Zé, a tia Maria, tio Antônio, Damásio, o Nenzico e a mãe,
Sebastiana.
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Ao falar sobre a escolaridade dos tios, Terezinha relatou que somente seu tio
Sabino Correia frequentou a escola e teve uma formação escolar inicial. Os outros filhos
eram analfabetos. Terezinha relata que uma de suas tias, Joaquina, sabia assinar o nome,
mas não sabia ler. Sebastiana, a mãe de Terezinha, era analfabeta e, em seus relatos,
Terezinha comenta que só houve preocupação e interesse da mãe pelo mundo letrado
quando teve interesse em votar pela primeira vez.

Ela teve muita dificuldade de aprender a desenhar o nome, nós fizemos...
Ela mesma pediu a gente pra riscar n/é o nome dela e depois ela colocou
em cima de um papelão e foi queimando em volta da letra. Então,
quando ela fosse votar aí era só ela riscar em cima das letras. Ela
aprendeu a desenhar o nome para ir votar e os quadrinhos, aí a gente
colocava n/é... o que vinha primeiro... qual que a gente votava. Então,
ela fez isso, aí depois do papelão que ela aprendeu... que a gente ia
desenhando e ela passava por cima... Quando ela votou a primeira vez
ela aprendeu a desenhar o nome, pra desenhar lá na hora e das outras
vezes ela mesmo já desenhou o nome, queimou em volta e já fez a letra.
Daí ela só riscava em cima do desenho, então foi o momento que eu
lembro ela se esforçar para aprender a ler... só pra votar n/é.

Nessa época, Terezinha já havia se envolvido com a política local, quando seu
tio ajudou a fundar um partido em Bom Jesus do Galho e estava claro para a família que
o voto era um importante instrumento para uma possível mudança social. Dessa forma,
a experiência com sua mãe era uma das estratégias da família para garantir que todos
pudessem votar e se envolver com a política.

Meu tio era de outro partido e quando a gente era mais criança ele
influenciava, depois não. Depois a gente começou a pensar com a
própria cabeça. Então, eu ia pro Partido do Trabalhadores, isso aí
era do nosso conhecimento, do conhecimento da minha mãe e daquilo
que a gente conhecia e que acreditava.

A formação política da família materna se deu durante toda a infância de
Terezinha. Seu tio Sabino, letrado e envolvido com a política local, foi um grande
incentivador para as ações que Terezinha viria a desenvolver na adolescência. Sempre
que podia, acompanhava o tio em suas práticas. Percebemos que, quando Terezinha
relatava sobre cada um de seus tios, falou de forma diferente. Apesar de falar
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rapidamente de seu tio Sabino, foi o único que tratou por nome e sobrenome. Sabino...
Sabino Correia, como se estivesse enfatizando a importância dele.
A formação escolar da família era muito restrita e o incentivo ao conhecimento
se dava pela leitura da Bíblia, feita por vizinhos e amigos. Havia uma preocupação com
a reflexão em torno da cultura religiosa. A família, também, se juntava para cantar e
contar alguns casos na porta da casa, Terezinha se lembra das canções que seu avô
cantava para os filhos e netos. “Eu aprendi muita música cantando com meu avô, meu
tio e minha mãe...”
Seus pais, Manoel e Sebastiana, após o casamento, foram morar nas terras de um
fazendeiro de nome João Ferreira, nas quais trabalhavam e dividiam o que era cultivado
na terra com o proprietário como pagamento pela moradia. Em relação à terra,
Terezinha afirma que (...) sempre nossa família, sempre trabalhou na terra dos outros,
nunca teve terra. Sempre trabalhando para fazendeiro.
Isso indica uma forte ligação dessa família com a terra, pois viviam de plantar e
sobreviver nela e dela, mesmo que fosse de outros. Os conhecimentos adquiridos sobre
a terra moveram, tempos depois, Terezinha a colocar como objetivo de vida a posse de
uma terra que fosse sua, mas que fosse, sobretudo, de um coletivo.
Os pais de Terezinha são mencionados com orgulho nos relatos da filha, no que
diz respeito à sua origem. Terezinha declarou, ao resumir sua relação com a família,
que:

A maior parte do que eu sou... uma boa parte do que eu sou veio da
educação familiar, veio do meu pai e da minha mãe e da vivência que
eu tive com os meus parentes, com meus tios. E essa questão de ser
trabalhador, de ser resistente e de persistir nas dificuldades, isso aí
veio... isso é uma base da família.

O pai, Manuel, faleceu por problemas de saúde quando Terezinha tinha apenas
nove anos de idade. E mesmo com um tempo curto de convivência com ele, Terezinha
relatou, com muito amor, o que a figura do pai representou em sua vida:

Eu não me lembro do meu pai estudando não, e nem o grau de
escolaridade dele. Eu só lembro que meu pai era uma pessoa bem
instruída, sabe, de diálogo, uma pessoa que tinha uma relação muito
boa, n/é?... E o meu pai era... Naquela época... eu fico analisando
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hoje, que o meu pai era um homem diferente dos outros homens, n/é.
Era o homem que dividia a tarefa, toda a tarefa da casa, ele e minha
mãe dividiam a tarefa da casa. Então, eu me lembro dele lavando
roupa, lembro-me de dar banho nos filhos, nas filhas, até porque não
tinha filho. Lembro do meu pai fazendo comida, a minha mãe saía e a
gente preferia ficar com ele do que ir com a minha mãe, por causa do
tratamento e do carinho que ele tinha.

Seu pai era um homem “a frente de seu tempo”, conforme suas palavras; um
grande exemplo de trabalhador para as filhas e um homem muito carinhoso. Terezinha
relata a figura de um pai carinhoso, cujo companheirismo causa extrema admiração por
parte das filhas e da esposa, que, mesmo depois de viúva e com quatro filhas para criar,
não quis se casar novamente.

Minha mãe ficou viúva e nunca mais casou, nem namorado minha
mãe arrumou, porque achava que ela não ia achar nunca um homem
que era igual o meu pai. Aí ela falava “eu já tive uma vida muito boa
e depois eu não vou achar uma pessoa que vai dar o valor devido”
n/é?... claro que ela não falava desse valor, n/é? Com ela e com as
filhas, então, ela falava “seu pai nunca bateu em vocês e se eu
arrumar um homem que vai bater em vocês vai descontrolar tudo”.
Então, eu acho que... a gente tem essa sensibilidade muito próxima,
mas também tem essa raiz da... dos valores tanto do meu pai quanto
da minha mãe.

A mãe de Terezinha morou com ela até falecer, em 2009, e ajudou efetivamente
a criar seus nove filhos. Foi uma grande incentivadora nos momentos de ruptura e de
grandes decisões na vida da filha. Nos relatos, Terezinha fez questão de enfatizar que
nunca se separaram e sua mãe sempre esteve por perto em todos os momentos.
Terezinha só se afastou de sua mãe quando casou e teve que se mudar com o marido,
mesmo assim foi por um curto período de tempo. Após seis meses de casamento, sua
mãe foi viver com ela e permaneceram juntas morando na terra que Terezinha
conquistou no Assentamento Oziel até sua morte.
Os pais de Terezinha tiveram quatro filhas: Rufina, Terezinha, Elza e Eva. A
primeira filha, Rufina, se casou antes de completar 16 anos e foi mãe de quatro filhos.
Ficou um tempo morando em São Paulo, não deu certo lá, retornou para o Quartel do
Sacramento e foi lá que ela se divorciou de seu marido, que era alcoólatra. Após a
separação, foi trabalhar de empregada doméstica em casa de família no Vale do Aço,
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onde conheceu o atual marido. Rufina se casou novamente e hoje vive com o
companheiro e os filhos em Coronel Fabriciano.

... A minha irmã casou muito nova. Ela não tinha 16 anos completos.
Ela casou e ficou morando junto com a minha mãe... com nós, ali. A
minha mãe ia trabalhar e ela ficava lá arrumando a casa. Então, ela
se tornou referência pra mim e pra minhas outras irmãs, porque ela
também assumiu o lugar de mãe. Ela já era referência aos 16 anos,
mas depois do casamento ela foi mais ainda, porque a gente já olhava
pra ela com outro olhar... n/é?

Outra irmã de Terezinha, Eva, teve sete filhos e mora atualmente no
Assentamento Oziel, juntamente com seu companheiro. Um dos filhos dela foi
assassinado próximo ao Assentamento, quando tinha 20 anos de idade, segundo
Terezinha, por garotos de um bairro de Governador Valadares, que fica próximo do
Assentamento Oziel. Os garotos estudavam juntos com o sobrinho de Terezinha, mas
sobre esse assunto ela preferiu não aprofundar quando questionamos a respeito da causa
da morte e justificou como um acidente, deixando entender que se tratava de uma briga
de adolescentes por causa de uma garota.
Existe, hoje, uma grande preocupação do MST com relação à juventude no
campo. Diversos programas e políticas públicas são criados no esforço de fazer com que
os jovens permaneçam nos assentamentos e acampamentos do Movimento mesmo com
o imenso leque de oportunidades que a cidade oferece. Oliveira (2010) indica que um
dos grandes desafios do Movimento é focar o jovem para as necessidades do campo,
entendendo que a dinâmica e as possibilidades da cidade atraem cada vez mais os
jovens que vivem em assentamentos/acampamentos próximos à cidade, como é o caso
do Oziel.
Elza, a irmã mais nova de Terezinha, foi para o Assentamento Oziel quando
ainda era um acampamento, mas ficou somente alguns meses, já que o marido não se
adaptou às condições precárias e incertas que possui um acampamento do Movimento.
Dessa forma, preferiram voltar para Quartel do Sacramento, onde a família de seu
companheiro tinha casa, e lá estão até os dias atuais. Uma das três filhas que tiveram
permaneceu no Assentamento juntamente com Terezinha e hoje está acampada em uma
terra recém-ocupada em uma fazenda improdutiva, próxima ao Assentamento Oziel.
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Terezinha enfatizou que ela e suas irmãs começaram a vida trabalhando com a
terra e se casaram com trabalhadores rurais também, mas somente ela e Eva foram para
a militância do MST. Os pais são a base para a formação humana de Terezinha. Foi pelo
exemplo de vida deles que ela se transformou na mulher que é hoje. Relatou com
consciência sobre as marcas que eles deixaram em sua vida, marcas de luta e de trabalho
e analisou, na perspectiva atual, a importância que eles tiveram para a sua formação
social e humana.
As quatro filhas de Manoel e Sebastiana estudaram até a 4ª série na escola de
Quartel do Sacramento. Terezinha foi a única que seguiu com os estudos e, apesar de
sofrer a perda de um pai tão presente e amoroso, conseguiu se formar na quarta série.
Todavia, seu sonho de continuar os estudos foi interrompido, pois a escola que tinha a
continuidade do Ensino Fundamental ficava a 22 km de sua casa: ... meu sonho de
estudar, ele foi se acabando, ele foi sendo interrompendo a cada conclusão de cada
etapa... Sem ter condições de mandar a filha para morar em outra cidade, sua mãe se
negou a deixá-la ir com outra família para a continuidade dos estudos, alegando que não
queria que a filha retornasse grávida para casa, assim como se pensavam das meninas
que iam para longe dos pais. Por isso, Terezinha permaneceu em Quartel do
Sacramento, ajudando a mãe nas tarefas de casa e do cuidado com a terra e se envolveu
bastante com as questões religiosas, tendo seu tempo voltado a ajudar nos cursos de
formação religiosa.
O ambiente de socialização escolar foi favorável para garantir o aprendizado.
Estudante de uma escola rural, Terezinha se destacava entre os alunos por sua
personalidade extrovertida e curiosa, além de ter grande interesse e facilidade em
compreender os conteúdos. Tornou-se líder da turma desde cedo, pelo reconhecimento
dos próprios colegas de turma. Descreveu, em conversa que teve com sua sobrinha
sobre a escola de Ensino Fundamental (na qual ambas estudaram):

Antes tinham professores leigos que não eram formados, não eram
graduados e que tinham esses conhecimentos [relacionados à terra e
à vida no campo]. Então, essa ida pra escola era pra mim era a
melhor corrida que tinha, pois eu sabia pra onde eu ia e eu era muito
criança, mas eu já tinha noção do espaço de convivência. Então,
nessa escola eu me lembro de que ainda menina eu já tinha destaque.
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Nos relatos, Terezinha apontou a escola primária em que estudou como uma
escola do campo. Porém, essa informação foi baseada mais em seus ideais por uma
escola que se adapte às especificidades dos trabalhadores do campo e menos por sua
vivência, uma vez que na década de 1960, quando Terezinha estudava, a concepção de
educação do campo não existia e as práticas educativas nesse momento histórico eram
de uma escola rural, e não de uma escola do campo, no que se referem à concepção dos
docentes, aos materiais didáticos e à concepção do Estado.
Na década de 1970, a educação entrou em processo de universalização para
atender às novas necessidades da economia. Assim, as escolas públicas, também
destinadas aos pobres, passaram a ter como finalidade a formação de técnicos para a
indústria. A partir dessa década, muitas escolas situadas nas áreas rurais começaram a
ser desativadas por falta de interesse do poder público. A escola no Brasil,
historicamente, produziu um quadro de exclusão das camadas populares da sociedade.
Portanto, a escola do campo à que Terezinha Sabino se refere é a escola que ela idealiza
e lida hoje em dia, construindo uma memória específica, uma leitura do passada a partir
das vivências no presente. Conforme afirma Fernandes (2006 p.28), a Educação do
Campo originou-se com as demandas dos movimentos camponeses na construção da
política de educação para as áreas da reforma agrária. Assim, ele entende a educação na
reforma agrária como parte da Educação do Campo, “compreendida como um processo
em construção que contempla em sua lógica a política que pensa a educação como parte
essencial para o desenvolvimento do campo”.
Com o passar do tempo e cada vez mais envolvida na comunidade cristã,
Terezinha se tornou uma referência para a juventude de Quartel do Sacramento no que
diz respeito à formação religiosa. Participou de vários cursos e, por vezes, viajava pelas
comunidades próximas para ajudar na divulgação da fé católica.
Os momentos quando relatava suas vivências com a Igreja Católica foram,
também, os momentos em que o avô, pai de sua mãe, se fez mais presente em seus
relatos. Terezinha atribuiu ao avô o papel de manter a família unida com base nos
ensinamentos cristãos e sempre com muita fé. Desde criança, Terezinha possui
lembranças de leitura da Bíblia em família e afirmou:
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A igreja era a única coisa também de lazer ou de diversão ou de
cultura que tinha, era a questão religiosa, não tinha outra coisa,
então, na roça. O que tinha era isso e também eu sei um pouco dessa
dominação da questão da igreja, mas eu procuro vivenciar aquilo que
foi bom e o que é bom para a organização social que as reflexões...
n/é? Hoje, já tem um grupo, tem o nome de grupo de reflexão, mas
antes era do grupo de família, que se reunia em cada casa na zona
rural.

A religiosidade esteve sempre presente na conduta e nas escolhas, como um guia
moral de suas ações e tende a levar os ensinamentos cristãos de solidariedade, amizade
e companheirismo para uma vida coletiva com os militantes do Assentamento Oziel.
Antes de Terezinha completar 18 anos, casou-se com o pai de seus oito filhos,
seu “companheiro”, como ela o designa durante toda entrevista. Ele ainda reside com
ela na casa que construíram juntos no Assentamento Oziel, porém os dois não têm
qualquer vínculo conjugal. O casamento não foi como ela desejou e, hoje em dia, os
dois estão separados, todavia dividem o mesmo espaço e vivem vidas independentes,
mas com muito respeito em relação às decisões da família. Terezinha apresenta, nesse
momento, uma contradição entre a mulher independente que demonstrou ser durante
toda sua trajetória e a mulher que não consegue se desligar de um casamento que só
existe oficialmente. Essa contradição deve ser entendida como parte de uma vivência
que Terezinha teve com seus pais e sua moral religiosa que enfatiza que o casamento é
um vínculo para a vida toda.
O casamento foi impulsionado por sua vontade, a fim de ter mais liberdade. No
entanto, no dia da celebração, Terezinha conta que o noivo passou a noite com os
amigos no bar, atrasando a cerimônia. Naquele momento, ela percebeu que não iria ser
como ela esperava e citou, justificando-se por sua educação religiosa, um ditado que sua
mãe lhe falava... A gente tem que levar a cruz até o calvário, então esse é o calvário,
hoje eu entendo que mesmo na dificuldade... o casamento está esfolando você, mas você
tem que continuar com ele, sabe?...
Passados exatos nove meses depois do casamento, Terezinha teve sua primeira
filha, Eliana. Depois do nascimento, seu ex-marido apresentou ser alcoólatra. Mesmo
assim, conviveu com ele por mais de 20 anos. Ao todo, tiveram cinco filhas e quatro
filhos, sendo que a segunda filha faleceu ao nascer de parto normal, realizado em casa,
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pela falta de assistência médica e hospitalar. Uma filha... que foi minha segunda filha,
eu perdi ela, ela morreu ao nascer, por falta de condição mesmo de ir para o hospital,
porque a gente não ia... Terezinha coloca aqui sua fragilidade em condição de mulher
camponesa proveniente das camadas populares, que não tem asseguradas condições
mínimas de saúde. Terezinha indicou, em uma das conversas informais que tivemos,
que era muito comum mulheres perderem seus filhos durante o nascimento na região do
Vale do Rio Doce. Ela relatou mulheres que perderam cinco filhos durante o
nascimento.
Hoje em dia, o MST traz para a discussão a questão da saúde da mulher e o
setor de saúde promove prevenções e debate os desafios da saúde pública no Brasil.
Para o Movimento, é preciso ampliar o debate sobre qual sistema de saúde, numa
perspectiva popular, os militantes almejam tanto em relação à tecnologia quanto ao
conhecimento.
Por volta de dois anos de diferença entre os filhos, Terezinha teve seu segundo
filho, o Jaider, que nasceu com problemas de saúde, e Terezinha se desfez de uma porca
que era sua única propriedade para conseguir pagar os medicamentos que ele precisava.

Depois de 30 dias que ele estava doente, deu uma alergia, sapecou
todo e eu infeccionei o seio e nós ficamos eu e ele num sofrimento 30
dias depois, daí é que eu consegui ir num farmacêutico e ele cresceu,
um menino assim como os outros, um menino muito obediente e
trabalhador desde pequeno.

Assim que Jaider concluiu o Ensino Fundamental, foi morar com uns amigos
para fazer o Ensino Médio e trabalhar em uma loja em Belo Horizonte. A loja fechou e
ele foi, juntamente com um amigo, trabalhar em uma empresa no Pará. Não casou ainda
e não teve filhos.
Neurilane, terceira filha, esteve desde cedo na construção do Assentamento,
casou-se com um militante do MST, teve dois filhos e há seis anos seu companheiro
morreu. Ele tinha 27 anos e teve uma infecção. Neurilane cria os dois filhos e
atualmente está ajudando a coordenar o acampamento próximo ao Assentamento Oziel.
Regiane, que é médica formada em Cuba, nasceu com muitos problemas de
saúde devido às condições que Terezinha tinha em Quartel do Sacramento. Com a
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mudança para o assentamento, se envolveu no coletivo e atuava na formação de
militantes. Por esse envolvimento, foi indicada a fazer o curso de Medicina mediado
pelo Movimento. Nas palavras de Terezinha, Regi se tornou médica por essa trajetória
toda da luta e da resistência toda de mulher mesmo, pois nunca desistimos de nada que
acreditamos. Regiane se casou com um médico que conheceu em Cuba, atuam na
Prefeitura de Governador Valadares e hoje têm uma filha.
Jairo, que trabalha como pedreiro e reside no Assentamento desde muito novo e
nunca saiu de lá, hoje atua no setor da juventude, possui um filho, mas não se casou.
Com o nascimento de seu quinto filho, Jairo, houve a oportunidade de voltar aos
estudos com a abertura de turmas que atendiam de 5ª a 8ª séries14 em Quartel do
Sacramento. Terezinha continuou trabalhando e contou com a ajuda de sua mãe, que foi
morar com ela, para prosseguir nos estudos. Nessa época, o ex-companheiro trabalhava
pouco e usava sua renda para manter os vícios do álcool. Então, coube a Terezinha
administrar os estudos, a casa e o trabalho na roça. Então, eu estudava de manhã e à
tarde eu trabalhava, limpava quintal, fazia canteiro, fazia horta para outras pessoas,
lavava roupa e dava faxina... era isso que me sustentava...
Quando Terezinha estava prestes a concluir o Ensino Fundamental, seu filho
Jackson nasceu. Com a saúde debilitada do filho, ela teve de faltar às aulas até desistir
do curso, para cuidar dele. Entretanto, um professor de Matemática, chamado Chicão,
incentivou Terezinha a voltar aos estudos. E, mesmo depois de quatro meses sem
frequentar as aulas e ter ficado em recuperação, esse professor deu aulas de reforço até
que ela realizou as provas no fim de janeiro. Ela relatou... Eu passei janeiro estudando,
cuidando do menino debaixo de uma sombra de árvore que tinha lá em casa e
estudando... eu passei com a maior nota, de toda turma da sala de recuperação...,
concluindo, assim, a 8ª série do Ensino Fundamental.
Para Terezinha, o professor de matemática teve um papel fundamental para sua
permanência na escola, assim, as teias de interdependência vão se constituindo na
trajetória de Terezinha de forma a valorizar os estudos, apesar de todos os obstáculos
estabelecidos pela sua condição material. Apenas dois meses após sua formatura,
14

Nessa época, a escola era seriada. A correspondência de 5ª a 8ª séries é, nos dias atuais, 6º ao 9º anos
do Ensino Fundamental II.
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Terezinha tentou uma vaga para ajudante de serviços gerais na escola do bairro. O
primeiro critério de seleção a ser considerado era a escolaridade. Dessa forma, ela
conseguiu a vaga e foi aí que sua vida começou a se transformar. A partir daí minha
vida já melhorou, porque o que ninguém tinha por ali, que era um salário, eu já tinha...
na minha rua, só eu tinha. Então, comecei a trabalhar e minha vida... aí foi ao extremo,
n/é? Juntamente com o trabalho, surgiu a oportunidade de cursar Contabilidade em
Pingo D‟Água, uma cidade que ficava a 7 km de distância de Quartel do Sacramento.
Ela ia e voltava a pé em companhia de outras funcionárias da escola. Saía de casa para
trabalhar na escola às 6 da manhã, retornava às 13 horas, saía para o curso às 16 horas e
chegava às 24 horas. Essa rotina durou três anos até a conclusão do curso em
Contabilidade.
Este grupo de funcionárias que acompanhou a rotina de Terezinha por 3 anos, se
apoiava mutuamente dando força para que nenhuma delas desistissem dos estudos,
entendendo o estudo representava a transformação social que tanto almejavam.
Nessa época, nasceu Helaine (Tininha), que hoje é atuante no Movimento e
reside em Governador Valadares. Depois eu ganhei a Tininha e não tinha mais tanta
dificuldade assim, n/é? Eu já tinha esse emprego que garantia minha permanência no
estudo e no trabalho.
Terezinha era ativa no Movimento da Boa Nova (MOBON)15 e sempre era
indicada para participar de várias atividades dentro e fora da comunidade. Em 1993,
quando Terezinha estava com 37 anos, viajou para o Grito da Terra, evento que tinha
como objetivo reunir os povos do campo, a fim de reivindicar políticas públicas para a
melhoria de vida e trabalho do/no campo. Lá, conheceu o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra, representado pelos militantes que residiam em um
assentamento em Tumiritinga, Zona da Mata, em Minas Gerais. Foi aí que eu conheci o
Movimento dos Sem Terra e me apaixonei pelo movimento, pelas músicas, pelas
poesias e pela mística.

15

Iniciado na Diocese de Caratinga, o MOBON é um movimento católico de evangelização em que a
metodologia mescla espiritualidade e engajamento social. Por meio de cursos de base, desenvolve a
reflexão da Palavra de Deus de uma maneira catequética (informações retiradas do site do Mobom na
internet).
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A identificação foi imediata e Terezinha descreveu seu sentimento nesse
primeiro contato: Quando eu vi aquele povo cantando com aquela força e aquela
energia, meu olhar disse assim... esse povo é o meu povo!
O primeiro contato foi com Brasilino, atual morador do Assentamento Oziel e
militante desde a origem do Movimento, que explicou como eram as ocupações de terra
e como eram os acampamentos da reforma agrária. Terezinha se interessou e, voltando
para casa, mobilizou 50 famílias para participar da formação de base do MST. Foram
seis meses de estudos sobre os povos do campo e a luta por terras devolutas e
improdutivas.
Esse sentimento de pertença ao MST fez com que Terezinha deixasse para trás
sua vida e seu trabalho, temporariamente, em Quartel do Sacramento e fosse para sua
primeira experiência com o Movimento, tornando-se acampada na mesma terra onde
hoje possui sua casa. Ao seu lado, filhos, marido e sua mãe foram em busca de “algo
maior”, assim como ela define seu envolvimento com o grupo de 28 famílias e a
formação do MST. Após seis meses de trabalho de base, decidiram lutar pela reforma
agrária indo para um acampamento próximo à cidade de Governador Valadares.
Após um curto período de tempo, as famílias foram despejadas desse
acampamento, passando a residir na beira da rodovia. Lá, construíram um barraco de
lona e improvisaram um espaço para que as crianças que lá estavam não perdessem o
vínculo com a escola. Os militantes passaram a ensinar as crianças, mas logo estas
foram matriculadas na escola do município. Nesse momento, Terezinha engravidou de
seu último filho, que recebeu o nome de Marcos Ernesto. ... Chamam ele de Chezinho
por causa do Che Guevara. Marcos Ernesto em homenagem a um padre que ajudou a
gente muito e ele é vivo até hoje... padre Ernesto. Então, foi por causa do padre e do
Che.
Depois de seis meses morando na beira da rodovia, saiu a terra para acampar no
local onde hoje está localizado o Assentamento Oziel. Terezinha resolveu largar de vez
os vínculos que ainda mantinha no emprego como servente da escola e mudou-se para o
acampamento, juntamente com alguns de seus filhos e seu ex-marido. Na casa de
Quartel do Sacramento, ficou sua mãe com duas de suas filhas, Regiane e Neurilane:
Mas aqui no acampamento tinha uma vantagem, depois que vem pra cá o filho não é só
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meu filho é responsabilidade do coletivo. Terezinha, então, não viu dificuldades em ir e
voltar para o assentamento para não perder seu vínculo com a escola de Córrego Novo.
Logo, envolveu-se com o setor de educação do MST e ajudava na parte
pedagógica de uma escola improvisada, que foi montada num galpão. Apesar de não
possuir a formação de professora, auxiliava no que podia e construía junto com
professoras e crianças o planejamento das atividades a partir das demandas dos alunos.
Assim que os militantes foram assentados, a escola passou a ser um ponto de referência
do Assentamento Oziel.
A escola que foi organizada a partir da demanda da comunidade é hoje uma
unidade da Escola Estadual São Tarcísio, que fica localizada no bairro vizinho ao
assentamento, chamado Cidade dos Meninos. Portanto, a diretora divide seus afazeres
entre os dois espaços. Todavia, existe certa autonomia da escola do Assentamento com
relação à escolha das educadoras e demais funcionárias que atuam nas dependências da
escola, que é realizada em assembleia por todos os moradores. Há, também, um
envolvimento com os pais e a comunidade no que diz respeito às atividades que
integram o universo do Movimento. As educadoras seguem as concepções de uma
escola do campo. Sendo assim, seu currículo pode ser adaptado às necessidades dos
educandos e as vivências em outros espaços educativos servem como ponto de partida
para o processo de aprendizagem, a fim de valorizar o campo e seus espaços de
convivência.
Vale ressaltar que a diretora recém-eleita, Maurina Correa Azeredo Martins, é
assentada do Oziel e iniciou seu trabalho em janeiro de 2016. Dessa maneira, a escola
poderá obter ganhos no que diz respeito a concretizar os princípios da educação do
campo no ambiente da reforma agrária, já que a gestão anterior priorizava as
necessidades dos educandos assentados.
A escola se constituiu historicamente como uma instituição social, cuja lógica
institucional se opõe à essência do Movimento, que em sua prática demonstra serem
ação e reflexão permanentes. O Movimento, como espaço educativo, coloca a escola em
movimento, incluindo-a em sua organicidade. A pedagogia do Movimento é maior que
a escola e esta deve constituir-se “não como um modelo pedagógico fechado ou um
método ou uma estrutura; e sim com um estilo, um jeito de ser escola, uma postura
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diante da tarefa de educar, um processo pedagógico, um ambiente educativo”
(CALDART, 2004 p. 247). Com esse objetivo, procuram tarefas pedagógicas
fundamentais relacionadas com a formação humana, considerando o contexto de vida
dos educandos, buscando valores humanistas seculares e resgatando o papel da escola
no processo de formação de sujeitos sociais.
Nas práticas educativas das educadoras assentadas, está presente um aspecto
libertador, termo utilizado por Freire (1981), que pode ser percebido mediante as
metodologias utilizadas e a intencionalidade. Mesmo diante da carência de materiais e
recursos, torna-se possível, por uma prática coerente com o desenvolvimento do aspecto
engajado e prático do trabalho, da compreensão e da construção de saberes por meio da
valorização dos aspectos sociais, culturais e políticos do Movimento.
Para Caldart (2000), a ocupação do MST pela escola do campo trouxe dois
impactos principais na configuração dos Sem Terra hoje. Um deles foi a introdução de
novos sujeitos fundamentais nos acampamentos e assentamentos: as professoras e as
crianças, estas tendo uma participação também ativa e um papel simbólico muito forte.
O outro foi a transformação no jeito de ser desses sujeitos sem terra, que passaram a ser
não só atores que estudam, mas também atores frutos de sua própria pedagogia.
Terezinha se inscreveu para trabalhar como servente escolar em um bairro em
Governador Valadares. No total, foram 13 anos trabalhando nas dependências da escola.
Por seu envolvimento no setor de educação, Terezinha foi indicada a fazer o primeiro
curso de Pedagogia da Terra, uma parceria da Liga Camponesa com a Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES), a primeira turma específica de Pedagogia para a
educação do campo. Terezinha conseguiu uma licença remunerada para cursar
Pedagogia, que era um de seus maiores sonhos.

Conversei com a diretora e pedi para ela me liberar da escola pra
fazer o curso, porque eu não podia largar n/é? Ela disse que poderia,
mas só se eu conversasse com alguém da secretaria, e eu logo mandei
uma carta para o secretário de educação pedindo pra me liberar
porque era meu sonho estudar... mas foi muito atrevimento, muito
grande da minha parte (risos).

Terezinha não possui mais essa carta e falou da vontade de lê-la novamente com
o entendimento que tem hoje. O enfrentamento e a determinação em conquistar um
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futuro melhor fizeram com que ela lutasse até as últimas instâncias, a fim de conseguir
uma vaga na Universidade, o que para ela significava uma mudança estrutural de vida,
com novas perspectivas de trabalho.
A entrada no curso de Pedagogia da Terra foi uma conquista que abriu várias
possibilidades na trajetória escolar dessa mulher, além de ser um reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido no setor de educação do Movimento.
Terezinha foi a primeira, dentro de seu ambiente familiar, a concluir uma
graduação, algo significativo para ela por ser filha de mãe analfabeta e por ter
enfrentado tantos obstáculos para dar continuidade aos estudos.

... tenho certeza que a minha educação escolar também, mesmo a
minha mãe não sabendo ler nem escrever, ela tinha muita
preocupação com a questão da educação. Então, essa preocupação
da minha mãe também com a questão escolar, ela trazia também essa
formação e essa responsabilidade transmitir isso para os filhos...

As disposições escolares dos seus filhos são provenientes da concepção de
educação construída por Terezinha em sua trajetória, que transferiu essa valorização dos
estudos e do ambiente escolar para seus filhos. Dessa forma, ela relatou:

Na escola também, por mais que eu trabalhava, que eu já falei, que
com sete anos eu já trabalhava na roça, mas mesmo trabalhando na
roça, minhas notas na escola eram boas. À noite, eu estudava... aí eu
lembro uma noite que eu dormi estudando com a luz de lamparina e
quando a minha mãe acordou o fogo já estava pegando no lençol.

Todo esse esforço pessoal e interesse pelo aprendizado, Terezinha transmitiu
para os filhos como uma forma de crescimento e realização pessoal. Ela acredita que a
escola e os estudos podem ser o caminho para a transformação social e individual.
Com o término do curso de Pedagogia, que durou 4 anos na concepção da
pedagogia da alternância16, Terezinha desenvolveu um trabalho de conclusão que

16

A Pedagogia da alternância consiste numa metodologia onde a prática e a teoria caminham de forma
simultânea, a formação teórica acontecia durante 3 meses no ano enquanto a prática era aplicada no
assentamento / acampamento onde residiam os estudantes.
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analisava a escola do assentamento e suas fragilidades, e chegou a algumas conclusões
que foram discutidas com os militantes do MST e adotadas como metas para a escola do
Assentamento. Foi uma ação-reflexão-ação nos termos definidos por Paulo Freire
(1996). Uma das metas foi a importância de ter como corpo docente pessoas residentes
do assentamento, que compreendem a vivência do aluno Sem Terrinha. Essa medida foi
adotada pelo coletivo. Foram indicadas, em assembleia, três educadoras para a escola,
uma delas a própria Terezinha, que atuou como professora dos alunos de 4° e 5° anos.

Minha pesquisa não era de intervenção, mas a gente definiu que ia
fazer... Ocupar a escola e o coletivo indicou as professoras, eu fui
uma das que foi indicada, a Maurina que não formou na Pedagogia
do Movimento, mas era uma pessoa que casou com um assentado e
veio morar aqui na comunidade, indicou o nome dela e a Sueli, que
tinha feito magistério pelo Movimento, então ficamos nós três e a
Dona Geralda, como ajudante de serviços gerais.

Porém, o trabalho no setor de educação não se resumia à sala de aula e a escola,
sendo vinculada a outra escola do município de Governador Valadares, possuía
diretores que não faziam parte do Movimento. Dessa forma, não compreendiam por
completo o trabalho dos educadores fora da sala de aula. Isso criou algumas
contradições com o trabalho que Terezinha desenvolvia, pois tinha que se ausentar com
frequência das atividades escolares para outras atividades do MST.

... eu fui numa atividade combinada aqui no assentamento com o
coletivo, foi combinado no sentido de reunir o coletivo e eu coloquei a
importância de contribuir com a luta da Cemig, foi uma mobilização
que nós fizemos. Eu fui à atividade e deu conflito, deu polícia e
prendeu muita gente e eu não podia sair do acampamento que nós
fizemos... um acampamento na praça da Assembleia e eu não podia...
não tinha recomendação de sair daquele espaço por segurança
mesmo... depois do conflito, a recomendação era pra não sair dali.
Então, eu não vim, ligaram, falaram comigo, mas eu decidi que tinha
que respeitar a decisão coletiva do assentamento. Essa diretora
reuniu e o coletivo daqui, reuniu também e eles acharam que não ia
dar certo e aí combinaram que eu não ia... que na hora que eu
chegasse ia conversar comigo. Então, eu entendi que a decisão do
coletivo daqui era que eu não dava conta de ficar na escola e fazer as
outras tarefas.
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A formação do educando deve priorizar o lado emocional e moral para
complementar o aspecto cognitivo. Os conteúdos são necessários, mas uma postura
ética deve ser desenvolvida durante o processo de aprendizagem, para que a formação
do sujeito seja realmente integral, pois a escola deve proporcionar ferramentas para a
vida em todos os seus aspectos: profissional, social, moral e emocional. Freire (1996)
enfatiza a conscientização sobre o verdadeiro papel do educador: aquele que aprende à
medida que passa seus conhecimentos. Nas palavras do autor, “quem forma se forma e
reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (1996, p. 24).
Terezinha demonstrou uma clara insatisfação em ser retirada da sala de aula pelo
coletivo, que alegou que as atividades extras de Terezinha poderiam prejudicar o
andamento das aulas e o rendimento dos alunos.

Eu acredito que não atrapalhou, acredito que ajudou porque os
alunos participavam da minha... da nossa luta mesmo não indo nas
atividades porque eu trazia os temas geradores pra dentro da sala de
aula para ajudar na história e a alfabetização deles. Mas eu já estava
entendendo que pra mim o Movimento é maior do que a escola... a
escola... o espaço escolar é muito importante, mas o Movimento é
muito maior, muito mais importante. Então, eu falei isso e concordei e
pedi pra diretora mandar o termo de dispensa que eu queria assinar o
termo. Assinei... não vou falar que saí feliz porque sei que minha

presença era importante na escola, a gente conhece com o que a
gente pode contribuir...
Terezinha ajudou na criação de outras escolas em Assentamentos de área de
reforma agrária da região do Vale do Rio Doce e acredita que suas funções mais
importantes no Movimento são justamente estas: a criação de escolas e a formação de
educadoras. Após um período mudando de Assentamentos/Acampamentos com esse
objetivo, teve que voltar ao Oziel para cuidar de sua mãe que sofreu um Acidente
Vascular Cerebral (AVC) e permaneceu no Assentamento por alguns meses.
Pouco tempo depois, foi convidada a fazer o curso de especialização em
Educação do Campo em São Paulo. Esse curso aconteceu na Escola Florestan
Fernandes17, localizada em Guararema, na qual a maioria dos alunos era de dirigentes
17

Um centro de educação e formação idealizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST). Inaugurada em janeiro de 2005, a escola foi nomeada em homenagem ao educador Florestan
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estaduais ou nacionais. Essa seria a primeira turma de pós-graduação exclusiva para
militantes do MST. Esse curso foi em parceria com a UFES.
Com o término desse curso, Terezinha foi designada para a direção nacional do
Movimento e, desde então, participa de diversos cursos de formação. Este ano, concluiu
seu segundo curso de especialização em Educação do Campo pela UFMG, em parceria
com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA).
Terezinha resumiu seu sentimento frente às oportunidades que conquistou na
vida da seguinte forma:

Eu devo boa parte do grande aprendizado da minha vida ao
Movimento Sem Terra e minhas conquistas porque o que eu não
realizei antes com tanto trabalho, com dificuldade e luta... eu
conquistei com pouco tempo aqui no Movimento... e penso que essa
educação libertadora está comigo desde a infância que é um princípio
importante na formação. Eu acredito no chão da escola (disse, com
ênfase).
Ela se esforçou para que seus filhos tivessem oportunidades e buscou oferecer a

melhor educação possível dentro de seu contexto. Os efeitos de irradiação desse
empenho podem ser percebidos ao ver que todos os seus filhos concluíram o Ensino
Médio e uma o curso superior. A busca e valorização pelo conhecimento por parte de
Terezinha é uma característica marcante que pudemos perceber. Ela traz organizados
seus diplomas e, também, todos os certificados de cursos realizados, os mais diversos
possíveis, que demonstram a importância que Terezinha dá aos estudos e à aquisição de
conhecimento. Organizados por data, são várias oficinas, cursos técnicos, uma
graduação e duas pós-graduações, todos realizados com o auxílio do Movimento e
parcerias com Universidades Federais. Cada conclusão, uma conquista, como podemos
ver no Quadro 3.

Fernandes, incentivador do trabalho coletivo e permanente defensor do ensino público, gratuito e de
qualidade para todos. A escola é considerada como um elemento de grande importância para o processo
de formação da militância do MST e outras organizações.
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Quadro 3 – Certificados de Terezinha Sabino
Certificado
Especificidades
Conclusão do 1° Grupo
Escolar
grau
Presidente Arthur
Bernardes
Curso de Auxiliar de Contabilidade
Curso de Auxiliar Pessoal
Conclusão
do Técnico
em
Ensino Médio
Contabilidade
Diploma
de Datilografia
Capacitação
Pedagogia
de
Monitores da EJA
Prêmio
Alceu Referente
ao
Amoroso Lima de projeto de educação
Direitos Humanos
do MST
Brasil 500 anos
Por
uma
nova
proposta
de
educação
Curso de Pedagogia Título de
(Projeto
Licenciatura em
Educadores do
Pedagogia e
MST)
Habilitação em
Magistério das
Séries Iniciais
XVII Encontro
Estadual MST
II Conferência
Por uma política
Nacional por uma
pública de
Educação do
Educação do
Campo
Campo
Educação Fiscal
Capacitação
Municipal em
Educação Fiscal de
Governador
Valadares
Especialização em
Realizado na
Educação do
Escola Nacional
Campo e
Florestan Fernandes
Desenvolvimento
VIII Encontro
Regional do MST –
Vale do Rio Doce

Data
Novembro de 1971

Realizador/ Local
Quartel
do
Sacramento – MG

1994

Córrego Novo
MG
Córrego Novo
MG
Córrego Novo
MG
Pingo D‟água
MG
Polo Fetaemg
MG

1994
Dezembro de 2004
1996
1998

1999

RJ

Julho de 2000

UFES

Outubro de 2003

UFES

Dezembro de 2003

Governador
Valadares
CNTE Luziânia –
GO

2 a 6 de agosto de
2004

6 de novembro de
2004

Prefeitura de
Governador
Valadares

Novembro 2003 a
novembro 2005

UnB

Dezembro de 2005

Governador
Valadares

–
–
–
–
–
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MST e Educação
Formação
continuada dos
agentes em
segurança alimentar
e nutricional
sustentável
Pedagogia nos
Movimentos
Sociais
Introdução ao
Teatro do Oprimido
Plantas Medicinais
e Terapias Naturais
A crise atual e seus
desdobramentos
II Jornada
EduCampo
Especialização em
Educação do
Campo

Minicurso
ministrado
-

9 de novembro de
2008
Novembro de 2008

UNILESTE – MG

Palestra proferida

11 de setembro de
2009

UNILESTE – MG

-

Novembro de 2010

-

CONSEA – MG

Realizado no
Novembro de 2011
Assentamento Oziel a agosto de 2012
Seminário
2 de dezembro de
2013
2013

UFV

-

UFMG

Outubro de 2014

UFVJM
UFMG

A diversidade de certificados e o interesse no conhecimento como um todo
ocorreram após Terezinha ingressar ao Movimento. A valorização do conhecimento foi
repassada aos filhos e o incentivo à educação escolar é frequente no ambiente familiar.
Contudo, somente sua filha Regiane deu continuidade aos estudos e concluiu o
curso de Medicina em Cuba. Ao ser questionada sobre o ensino superior de seus filhos,
Terezinha atribuiu um peso de igualdade entre o conhecimento prático e o teórico. Não
há um conhecimento que é maior que o outro. Todos os outros filhos de Terezinha
trabalham com o conhecimento prático que adquiriram ao longo da vida, como a
construção civil e a área de estética, por exemplo.

As meninas, elas não cursaram faculdade, mas elas têm muita
habilidade pra muita coisa, muita coisa mesmo. A Eliane trabalha
com salão de beleza, ela aprendeu as coisas por conta própria e
depois fez cursinho para aperfeiçoar. A Tininha, a gente fala que ela é
mil e uma utilidades, porque ela tem habilidade para tudo o que ela
pega pra fazer... a gente olha assim miudinha igual você, mas ela
sabe um tanto de coisa, ela mexe com beleza.. faz unha muito bem,
mexe com cabelo muito bem e sabe pintar, pega máquina de costura e
corta e costura.
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De acordo com Terezinha, apesar de o Movimento ter se transformado muito
com o passar dos anos, os interesses já não são as terras para a sobrevivência. Hoje, os
militantes vão em busca das vantagens adquiridas pelos trabalhadores rurais. Apesar de
suas filhas Neurilane e Helaine estarem à frente de um acampamento em Governador
Valadares, próximo ao Assentamento Oziel, a militante conclui:

O perfil do Sem Terra hoje é outro, não é aquele nosso de ser da raiz
mesmo de trabalhador rural. Hoje, o perfil é outro... as pessoas vêm
dos bairros, às vezes nunca trabalhou na roça, mas n/é?... interessa
ter... não tem moradia, o emprego... tem emprego, mas se mora na
cidade tem que pagar tudo... luz, água, moradia, o salário não dá...
então, eles veem o crescimento de outros assentamentos e vão em
busca dessa melhoria.

Para compreender a base sobre a qual o sujeito se constitui sem terra, Caldart
(2000) fala sobre o que ela denomina enraizamento projetivo. O MST enraíza os sem
terra porque os inclui numa coletividade, dando-lhes a oportunidade de se vincularem
novamente a um passado e a uma possibilidade de futuro. Caldart (2000 p. 57-58)
aborda esse tema com a finalidade de “chamar a atenção sobre a relação que se constitui
entre passado e futuro, e a riqueza que pode ser contida neste movimento de raiz e
projeto, quando se trata de compreender a dinâmica de formação de nossos sujeitos Sem
Terra”.
Ao relatar a convivência dentro do assentamento e as relações interpessoais
estabelecidas, Terezinha afirma que é nos conflitos que existem o crescimento e a
formação da unidade, do coletivo. Nas palavras da militante:

... estes conflitos, a meu ver, ao longo da minha história no
Movimento, ele só serviu para o crescimento, para o aprendizado e
aqui no Assentamento a gente vê muito isso também, que às vezes a
gente tem alguns problemas, mas esses problemas são fáceis de
resolver porque são discutidos no coletivo. Então, as pessoas... a
gente aponta o erro da gente e o erro dos outros e os outros também
apontam nossos erros, mas a gente dá conta de resolver no coletivo, é
uma crítica, uma autocrítica, uma avaliação no sentido de ajudar a
gente n/é? Ajudar a compreender melhor o lugar que a gente atua, o
Movimento que a gente atua.
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Hoje, Terezinha possui sua terra, fruto de sua luta pela Reforma Agrária, e
colabora com o futuro de seus filhos. Continua sempre pensando em se manter ativa nos
estudos e dando continuidade aos momentos de formação. Apesar de terminar
recentemente o curso de especialização em Educação do Campo pela UFMG, já está
pensando num projeto de mestrado para seguir com os estudos. Está participando
ativamente dos programas para a terceira idade na comunidade, em parceria com o
SESC de Governador Valadares, e está, juntamente com o setor de saúde, se
envolvendo na questão da saúde das mulheres do Assentamento.
Mantém seu vínculo com o setor de educação e com a luta pelas escolas do
campo, principalmente com a luta pela infância do MST. Organizou, juntamente com
outros militantes do Assentamento Oziel, um encontro regional dos Sem Terrinhas, em
agosto de 2014, para que as crianças, moradoras de acampamentos e assentamentos em
áreas de reforma agrária, pudessem trocar experiências e discutir, juntas com a liderança
do MST, os rumos da reforma agrária no País.
Nesses encontros, são incentivados valores do Movimento, como a autoorganização das crianças, quando elas vão dizer o que precisam, como é a infância nos
assentamentos e acampamentos, como estão as escolas, a saúde, os espaços de lazer,
além de ser, também, um momento de confraternização e de celebração da infância Sem
Terra.
Terezinha se tornou uma referência no Assentamento e ganhou o respeito de
todos os moradores. É considerada uma “grande militante, uma grande mulher”, nas
palavras de um assentado. Terezinha acumula atividades e, ainda, encontra tempo para
resolver problemas relacionados aos investimentos da família ligados à criação e venda
de porcos e gado para aumentar a renda. Concluiu a entrevista resumindo a quantidade
de tarefas que acumula em sua trajetória: Minha vida no Movimento é um movimento!
Manoel de Barros escreveu certa vez... “Quem anda no trilho é trem de ferro,
sou água que corre entre as pedras: liberdade caça jeito”. Assim como nas palavras do
poeta, percebemos uma característica da natureza adaptativa da água, que se refere à sua
principal qualidade: ser livre. O rio não precisa saber por qual caminho suas águas irão
percorrer. Elas só precisam correr. A liberdade é como a água que está em constante
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adaptação e “caça” caminhos. É justamente dessa água que se aproxima a personalidade
de Terezinha Sabino, uma militante do MST, filha de trabalhadores rurais.
Associando sua trajetória com as palavras de Manoel Barros, podemos perceber
a semelhança com o fato de Terezinha não se limitar, não se acomodar com uma
trajetória característica de seu tempo e lutar sempre contra os determinismos impostos a
ela na condição de camponesa, mulher e pertencente às camadas populares. Mostra-se
sempre disposta a adaptar-se ao mundo ao redor, como faz a água em seu curso
inesperado, segundo o poema. Terezinha encara mudanças ao longo de sua vida com a
destreza de um rio que corre sempre se contornando, ultrapassando os obstáculos que
surgem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, fica clara a influência do avô materno como unidade da família, na qual
todos os atores envolvidos são educados por laços de sentimentos, obrigações, trocas e
gostos parecidos, sendo, assim, produtos de condições sociais semelhantes. São atores
que produzem e reproduzem, tanto biológica como socialmente, opções, objetivos,
escolhas, decisões, que lhes conservam em determinadas posições ou situações na vida
cotidiana. A presença da religião no seio familiar indica as relações morais construídas
por Terezinha, principalmente no que tange ao casamento.
O pai de Terezinha, apesar do pouco convívio, proporcionou a ela disposições
morais que foram construídas, principalmente, por meio dos exemplos cotidianos. Já a
mãe representa para a filha uma noção de luta pela sobrevivência, mantendo sempre os
laços familiares e a força de vontade individual para transformar algumas situações
precárias que a princípio estariam definidas socialmente. A solidariedade demonstrada
pelos pais e avós maternos é um dos principais elementos que estruturam a conduta de
vida adotada por Terezinha em diversos momentos de escolhas em sua vida.
A vivência no campo e, consequentemente, a vida em comunidade são a
realidade de Terezinha desde a infância. O Movimento só fez com que essas vivência e
experiência no coletivo pudessem ser uma das características mais marcantes da
trajetória de Terezinha e o motivo para ela se adaptar tão facilmente às condutas do
Movimento.
Houve empenho por parte de Terezinha para fugir das determinações sociais
impostas por uma realidade de fragilidade material. Em todos os momentos de ruptura,
Terezinha se mostrou determinada. É importante ressaltarmos os esforços individuais
dela para fugir de uma situação de pobreza na qual estava inserida antes de ingressar no
MST.
A educação é construída de maneira semelhante entre os atores que constituem a
rede de relações de Terezinha, tornando possível a concretização de uma série de
representações e práticas que contribuíram para fundamentar o sentido do mundo social
ao qual Terezinha pertence. A representação da escola para a família Sabino é algo que
pode transformar as trajetórias individuais. É o acesso à cultura e informações
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necessárias para que pudessem sair da atual disposição social para um mundo letrado
onde o conhecimento pudesse ser a principal fonte de transformação social.
O Movimento Social é o caminho para novas perspectivas e oportunidades que
Terezinha nunca teve em sua trajetória. As noções de coletivo e de solidariedade são
reafirmadas e conduzem as ações práticas de Terezinha, assim como estruturam o
pensamento educativo no qual ela acredita e pelo qual luta diariamente, tornando, assim,
sua vida no Movimento um “movimento”.
A configuração na qual Terezinha se constituiu como educadora e como
militante do MST é complexa e obedece às determinações diversas que cobram da atriz
que se insere no movimento duas disposições, que são a busca constante de fontes de
conhecimentos que possam orientar uma prática política no campo da educação,
disposição à qual Terezinha se submete com prazer, vontade e determinação, pois, como
mostramos no quadro que comporta os seus certificados a sua inserção no campo da
formação é de muita riqueza; e a outra disposição é o enfrentamento, a luta real, prática,
pela posse da terra, que começa com a construção educativa de sujeitos dispostos a
ouvir as propostas, as orientações do Movimento, a ocupar terras mapeadas para a
montagem de acampamentos e neles esperar, às vezes diante de confrontos violentos, o
desfecho esperado pela posse da terra e começar uma nova luta, a luta pelo
assentamento, juridicamente constituído, e colocá-lo em movimento, dar sentido a essa
posse, submeter-se às determinações coletivas e viver a vida cotidiana de recomeçar,
sempre, onde o movimento demandar.
Terezinha se formou e se forma cotidianamente nessas relações de
interdependência e nelas vai se configurando como um ator social, com um caráter
multifacetado, coletivo e solidário, mas que vem sendo formado por disposições
individuais contraditórias impostas principalmente por uma família numerosa,
intrínseca, que vê nela uma fortaleza de sua subsistência material e afetiva. Suas
disposições morais se irradiam para os filhos, que são exemplos de sujeitos que
compreenderam a luta da mãe na construção de um futuro diferente daquele que estava
reservado à sua prole, desde os seus avós, em Quartel do Sacramento, a serem atores
dependentes dos proprietários da terra na qual ganhavam o pão de cada dia.
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A luta de Terezinha é, sobretudo, a luta por sua libertação e pela libertação de
sua família. Mas é bom reafirmarmos, sempre, que não se trata somente da libertação
material, pois Terezinha, como podemos ver na sua história, revela ser um ator, mesmo
preso a condições materiais precárias, livre. Seu gosto pelo conhecimento se ressalta no
aprendizado das histórias contadas, nas músicas, na formação de grupos e na frequência
à escola. É esse o maior exemplo que ela deixa aos filhos, netos e companheiros de
caminhada e de enfrentamentos, mas sempre na presença de uma solidariedade para
com todos que dela possam necessitar.
Como explicarmos a disposição de uma mãe de seis filhos, com emprego
reconhecido em um espaço materialmente escasso, mas que não se acomoda, que se
mete a conhecer as propostas de um movimento tido e havido como “violento”,
“violador da propriedade privada”, que dispõe a discutir com famílias interessadas a
possível posse de uma terra que não foi prometida, mas conquistada? Se a Sociologia
fundada na configuração e na interdependência na construção da atriz explica o
envolvimento social de Terezinha, por outro lado, como sociólogos de sua trajetória,
não podemos ignorar as determinações individuais dessa mulher, pois nos deparamos,
também, com a beleza da subjetividade que transformou essa mulher de uma
trabalhadora do campo em uma militante e em uma educadora política do campo, que
habitam um mesmo corpo, uma mesma alma.

Quadro 3 - Formação de Terezinha Sabino apresentado na defesa.
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ANEXO 1 – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA
L – Pesquisadora – Luciana Borges Junqueira
T – Colaboradora – Terezinha Sabino
Duração: aproximadamente 3 horas e meia
Data: 20 de novembro de 2014
Local: biblioteca do Assentamento Oziel /MG

Entrevista Terezinha Sabino
Dia: 20 de novembro de 2014
Local: biblioteca do Assentamento Oziel
L- Luciana Junqueira
T- Terezinha Sabino
Luciana - A gente podia começar e falar um pouco dos seus avós maternos e
paternos. O que você lembra de ocupação deles, profissão, escolaridade. Fala das
histórias que você lembra em relação a eles.
Terezinha – Bom... meu nome é Terezinha Sabino Souza, eu sou de origem
camponesa filha de trabalhador e de trabalhadora rural n/é... e lembro muito bem do...
dos meus avós, mais por parte de mãe e... só o avô porque quando eu nasci a minha avó,
mãe da minha mãe, já tinha morrido, mas eu ainda tinha meu avô então... a minha mãe
morava junto com meu avô dentro de casa. Eu via meu avô como trabalhador...
trabalhador rural. E... e ele tinha muita preocupação com a questão religiosa dos filhos
n/é... ele tinha bastante filhos e ele tinha essa preocupação com a questão religiosa e a
questão do trabalho. A questão do trabalho para ele era muito... sabe, era muito
essencial. Então o que me marcou muito no trabalho do meu avô era o plantio de
melancia, então ele plantava diversas culturas n/é... como milho, arroz, feijão e plantava
roça de melancia, então eu lembro muito dessa parte porque ainda era bem pequeninha
eu já ia lá na roça de melancia para furar as melancias pra tirar o miolo pra comer.
Então o meu avô era muito trabalhador n/é... eu lembro assim da relação deles com as
pessoas mais próxima na roça tinha muita gente, muitos vizinhos porque ainda muito
populoso n/é... o pessoal era muito camponês mesmo n/é... pouca gente morava nos
distritos ou na cidade a maior parte era no campo. Então eu me lembro dele trabalhando
com mutirão trocando o dia com às pessoas ainda tinha essa troca trabalhar um dia e
uma turma trabalhava para um e no outro dia trabalhado para o outro então fazer
mutirão e o meu avô tinha muito essa relação e essa preocupação n/é... com a questão da
solidariedade com os outros.. Então dos avós do lado do meu pai eu não me lembro eu
só lembro de uma tia, de uma irmã que o meu pai tinha que eu fui conhecer eu já tava...
eu já era uma criança bem entendida então eu não conheci parente nenhum, assim do
lado do pai eu só conhecia essa tia o nome era tia Maria... Maria Carneiro que eles
chamavam ela. Então também das poucas vezes que eu tive contato com essa tia n/é... o
que me parece é que ela era uma pessoa preocupada com a saúde das pessoas, então isso
me marcava muito porque ela benzia n/é... e o tempo que ela teve lá em casa ela benzia
e contava muitos casos de oração, de benzeção que ela fazia então um dos poucos
contatos que tive com ela eu percebi essa questão os cuidados que pra mim n/é... que eu
também trago isso tanto da família do meu pai quanto da minha mãe essa coisa de
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preocupar com a saúde com cuidado com as pessoas com relação então eu tenho isso
como uma coisa primordial
L - Mas você lembra onde eles moravam? Você sabe o nome da cidade?
T - Então o meu avô do lado da minha mãe, ele era de Córrego Novo uma
cidadezinha pequena e lá que ele teve todos os filhos dele n/é...
L - Que foram quantos no total?
T - Agora eu tenho que contar no dedo (risos) mas depois eu posso voltar nisso que
eu não me lembro agora. Assim... se eu contar eu me lembro, eram muitos. Então ele
morou nessa cidade de Córrego Novo, então eles contavam porque eu não nasci nessa
cidade daí eles mudaram pra um distrito chamado Quartel do Sacramento e que foi onde
eu nasci e que tinha muita relação com a cidade próxima que era Bom Jesus do Galho,
então as coisas que tinham que resolver era nessa cidade. E... aí dessa... dessa mudança,
a partir daí é que eu nasci e mesmo assim eu ainda tinha muita relação e tenho até hoje
com essa cidade por que é uma cidade que tá (não sei se é assim que a gente fala) que tá
aculturada a família da minha mãe até hoje, essa cidade de Córrego Novo, então a gente
ia muito n/é... e mesmo quando eu era criança a minha mãe nunca deixou de levar a
gente lá para visitar os tios e as tias que moravam lá.
L - E até hoje você vai lá? Tem algum parente seu que ainda mora lá?
T - Tem... tem muito primos, os tios não. O meu tio... então posso contar, falar o
nome depois você faz a soma de quantos. Eu tinha a tia Maria que era a irmã mais velha
da minha mãe, tinha o tio Antônio, Damásio, o Nemzico - esse tio eu me lembro muito
dele porque ele morou... mesmo depois que minha mãe mudou de Córrego Novo meu
avô mudou e a minha mãe foi junto, esse tio sempre morou dentro de casa com a gente
depois ele teve um problema de saúde e ele teve que ir para Juiz de Fora. Pra Juiz de
fora não, pra Barbacena para fazer um tratamento e de lá depois que ele foi pra lá, nunca
mais a gente teve notícias dele, então a gente só pressupõe que ele morreu e a gente não
ficou sabendo, porque era muito difícil essa questão de tratamento de saúde ou ia para
Juiz de Fora ou ia para Barbacena pra fazer o tratamento então meu tio foi pra esse lugar
e ele teve um problema... que eu acho que era de pulmão. Então ele foi e não voltou
nunca mais. Quem levava eram um alguns amigos políticos e depois... (pausa longa) de
modo que eu não sei... então tia Joaquina, o Sabino (pausa) Sabino Correia, o tio Zé...
(pausa longa) acho que são esses.... e a minha mãe.
L - E sua mãe, qual o nome dela?
T - Minha mãe Sebastina... Sebastiana Firmino
Luciana - Então são oito, que você me falou são oito!
T - Se eu lembrar depois eu falo (risos) mas acho que é isso!
L - então eu lembro desses tios, eu lembro muito bem. A família da minha mãe era
uma família grande e era uma família muito unida, sabe os irmãos, o pai, inclusive
quando meu avô morreu (que é o pai da minha mãe) ele não morava dentro de casa com
a gente mais, mas ele morava com meu tio quando ele ficou doente por que meu tio
tinha uma situação melhorzinha do que a nossa n/é, da minha mãe... então meu avô foi
morar com ele mas a gente nunca passou nem um dia sequer sem lá visitar, então era
uma família bem unida. Uma família pobre mas que tinha muito esse carisma sabe, de
estar junto de preocupar um com o outro então... eu me lembro muito que é
extremamente trabalhador e todos trabalhadores rurais
L - Seus tios todos...
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T - Meus tios todos desde o meu avô, a minha mãe e meus tios, todos trabalhadores .
Inclusive meu pai também, a minha mãe... toda vida eu conheci eles trabalhando na
roça.
L - sua avó por parte de mãe ela faleceu, você era bem nova?
T - eu não tinha nascido ainda.
L - não?
T - Não. Era Madalena, mas a minha mãe contava muito a história da mãe dela ela
nunca deixou perder esse vínculo não. Ela contava muito, que eram muitos filhos em
casa e que a mãe dela era muito trabalhadora, n/é.. que ela lembrava da mãe dela
socando milho no pilão para fazer fubá, pra fazer canjiquinha n/é... para alimentação
também... me parece que minha mãe dizia que ela costurava também. Então a minha
mãe contava muitas histórias da mãe dela e tinha muitas lembranças destes momentos
L - E seu avô como se chamava?
T - João
L - então ele depois que... ele que cuidou de todos vocês.. filhos e netos?
T - também, ele estava sempre por perto ali.
L - E você lembra se ele tinha estudado, até que série ele fez?
T - Não, os meus tios não eram pessoas estudados não... eu lembro de um tio que
tinha um pouquinho de estudo mas não lembro até que série estudou. Não era uma
família estudada.
L - Você lembra qual tio era esse?
T - o Sabino! (pausa) A tia Joaquina eu lembro dela também, sabe... assim de
estudo, pouca coisa, mas ela sabia alguma coisa. Minha mãe não, minha mãe era
analfabeta, mas quando chegar a hora de falar dela eu vou falar mais.
L - sim, aí você aprofunda...... Momentos de leitura, de casos que contavam... você
se lembra algo em relação a isso? Como você falou que era uma família muito unida
então quando se juntavam contavam histórias? como era? tinham momentos de leitura
ou não?
T - De leitura... de leitura da bíblia, que era o livro que existia era a bíblia! Existia
muitos livros mas o livro que a família tinha acesso era a bíblia. Poucas famílias tinham
acesso, mas a minha família já tinha e fazia a leitura da bíblia Então a gente cantava
muito então eu aprendi muita música cantando com meu avô, com meu tio, com a
minha mãe... então eu tinha... essa família teve muita preocupação assim a partir da
bíblia com coisas da cultura religiosa. E que a cultura religiosa trazia bastante reflexão,
hoje eu fico refletindo que o que eu via naquele tempo não era simplesmente uma reza
mas era sempre uma comemoração, uma confraternização. Então me lembro de
encerramento de capina de roça, então juntava toda a família mais as pessoas que
trabalhavam para poder comemorar aquele momento ali... porque tinha o tempo de
terminar de capinar a roça, todo mundo até aquele dia (eu não me lembro a data) mas
todo mundo tinha que ter terminado de capinar a roça, de fazer a primeira capina na
roça. Eles falavam que se passasse daquele dia o chapéu grande ia tomar conta... que aí
o mato já estava muito grande. Então tinha uma mística nesse ritual, outra coisa era a
panha de café então no dia que terminava a panha de café, tinha a bandeira do café todo
grupão que trabalhava na roça trazendo a bandeira que era um galho de café bem
enfeitado com notas, com notinhas de dinheiro e eu fico imaginando hoje que aquilo
representava muito os.. representava muito a questão capitalista mesmo. Quem eram os
donos de café? Naquele momento eu não sabia, mas hoje eu fico imaginando quando
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falam que São Paulo e Minas Gerais que trazem essa dimensão do café com leite, eu
fico imaginando que trazia também essa dimensão dos portugueses dos donos do café.
Então depois que eu vim pro Movimento começou a cair a ficha. Mas era um momento
festivo um momento de confraternização eu fico imaginando que a própria família que
fazia esse ritual não tinha noção do que era isso.
L - do que representava
T - do que representava isso pra classe dominante, n/é... então eles faziam isso como
uma coisa do coração mesmo, eles não sabiam do que se tratava. Porque eu só fui cair a
ficha depois então eles também não sabiam. Um outro momento que eu me lembro
muito é da... do mês de... na semana santa... então a semana santa quem puxava o ritual
de encomendação de almas era o meu avô, pai da minha mãe, então a família tinha
essa... trouxe essas raízes culturais da questão da cultura religiosa e dessa questão de
organização mesmo da família, então me marcou muito isso aí. E ir para a igreja.. então
ir pra igreja era a única coisa também de lazer ou de diversão ou de cultura que tinha,
era... era a questão religiosa, não tinha outra coisa. Então na roça o que tinha era isso e
também... eu sei um pouco dessa dominação da questão da igreja mas eu procuro
vivenciar aquilo que foi bom e o que é bom pra... pra... organização social n/é... que as
reflexões... n/é... hoje já tem um grupo, tem o nome de grupo de reflexão, mas antes era
do grupo de família, que se reunia em cada casa na zona rural. Hoje a gente fala de
campo mas esse ritual era muito presente na família, então eu me lembro muito bem
ainda menina indo pro grupo de família pra grupo de oração então ali a gente contava
caso é (claro que a gente dava né rezar o terço rezar a ladainha orações) mas também
tinha um momento de contar caso, de tomar café com leite, de comer a broa... então
lembro muito disso da família do lado da minha mãe que é o que eu mais convivi n/é,
que eu era mais próxima.
L - E da família do lado do seu pai você lembra onde eles moravam, qual é o nome
de seus avós?
T - eu lembro do nome do... (pausa longa) então... as coisas que a gente não
relaciona muito a gente nem lembra muito né?
L - é verdade
T - então do meu pai eu não lembro muita coisa. Sei que ele falava que tinha um
irmão que era... que era peão, que mexia muito com criação, que amansava burro, essas
coisas. Mas não tinha muito detalhes, até porque o meu pai morreu eu tinha 9 anos,
então não deu tempo de conviver muito com ele e saber da... da vida da família e... eu tô
tentando lembrar do nome de onde a minha tia morava.
L - Mas era em Minas?
T - Em Minas! Minha família é toda mineira.
L - então você lembra basicamente desse irmão que você ouviu falar que era peão e
da sua tia Maria que você falou que você lembra mais né?
T - mas eu vou lembrar onde ela morava, porque não tô lembrando agora o nome do
lugar mas eu vou lembrar (pausa) Então da família do meu pai não lembro muita coisa,
até porque quando chegar vou aprofundar na história do meu pai, na hora que a gente
for falar dele. Então não tem muita coisa assim...
L - da família dele não n/é... se lembra mais do seu pai n/é? E dos tios que você
mais conviveu, você falou que tem primos que ainda moram lá em Córrego Novo.
T - Sim.
L - você lembra dos primos? Você se lembra de todos?
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T - De todos não porque é muita gente. Porque Córrego Novo... quando chegar lá e
perguntar se você sabe onde mora o “fulano de tal” da família do Sabino, todo mundo
sabe porque uma população bem grande numa cidade pequena onde muita gente... n/é...
essa raiz da família ela tá lá. Mas eu lembro de alguns nomes é... não sobrenome mas o
nome eu lembro de bastante, então eu lembro do Geraldo, tem dois Geraldo.. tem o
Geraldo que é o Geraldo Magela e o outro que é Geraldo... eu não sei... tem uma prima
que chama Nilza, tem a Fia que é apelido, é... Adão, tem o José Sabinim que é casado
com a Zinha, também que nossa..., é um casal muito bacana que mora lá e... tem o Tino
ele chama Amantino aí a gente chama ele de Tino, Amantino por conta do nome do pai,
e... tem o Juvercino.. então tem bastante e ainda tem os filhos deles também e as filhas
que ainda moram lá.
L - Mas se lembra de seus tios eram todos trabalhadores rurais, mas os primos
também são ou teve algum que saiu dessa profissão foi fazer alguma outra coisa?
T - Sim. Tem alguns que ainda continuam trabalhando na roça, mas a maioria hoje
mora na cidade. Porque também aonde ele trabalhavam, aonde moravam... eu lembro
muito bem aonde é sabe, quando eles moravam na roça com a família e aonde eles
moravam hoje já não mora ninguém... já virou pasto...n/é, então as próprias condições
do campo, n/é... do... de ser expulso do campo, aí faz as pessoas criarem outras relações
de trabalho, n/é. Então eu conheço alguns que trabalham na prefeitura, conheço outros
pedreiros, que mora na cidade e é pedreiro, conheço alguns que casou e a mulher
trabalha no posto de saúde trabalha com saúde, tenho um primo que era muito ligado a
nossa família, que era o primo que mais vinha na nossa casa e ele mudou para São
Paulo, esse também eu não sei mais o paradeiro dele mas com certeza n/é... a gente vai
encontrar um dia aí.
L - Tomara né
T - E nós estamos até pensando sabe, conversando aqui com as minhas filhas e a
gente programando para ir lá, em Córrego Novo, fazer o encontro da família. E estamos
nos preparando também para fazer o encontro da família aqui. Quando a minha mãe era
viva, porque te 5 anos que a minha mãe morreu, então a gente fazia isso muito, então
todo ano a gente fazia até duas vezes por ano o encontro da família. Então esses primos
que moram em Córrego Novo, n/é e que mora em Quartel do Sacramento que é onde
está minha origem, então juntava todo mundo na minha casa porque minha mãe sempre
morou comigo então a gente fazia esse encontro de família. Hoje a gente faz, continua
fazendo, mas é mais reduzido, mais com as minhas sobrinhas, as minhas irmãs, sabe,
então com os netos e com as netas, com os genros, mas aí já é mais reduzido, já não
abrange essa... essa família n/é... de origem de mãe e de irmãos.
L - E seus tios, eles estão vivos, como que é? Alguns já faleceram, você lembra
quais que ainda estão vivos?
T - Todos já faleceram.
L - Todos?
T - Aham.
L - Então só os primos que estão vivos.
T - O meu tio caçula, que era o caçula da mãe dele, ele tem 4... 4 anos que ele
faleceu, ele morava em Quartel do Sacramento e ficou doente , antes ele tinha uma
companheira e a companheira também faleceu, ele ficou morando sozinho e o meu tio
era doente alcoólico aí ele passou mal, ele levaram ele para o hospital, ele teve um
AVC, eles levaram ele pra Igaratinga e ele ficou com sequela... então, como ele era
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sozinho com os filhos todos espalhados aí eu trouxe ele pra minha casa, já tinha a minha
mãe que estava de cadeira de rodas n/é... já tinha tido um AVC, porque eu me preocupo
muito, porque a minha família a maioria teve AVC, dos irmãos da minha mãe!
Interrupção na entrevista (bate na porta)
Então... então eu.... eu... aí ele .. então eu trouxe ele para mora na minha casa, fui lá
no hospital busquei e trouxe pra cá, então ele ficou junto aqui no assentamento morando
comigo, era o caçula ele foi o último ele e a minha mãe, minha mãe ficou doente e
ficava preocupada com ele que tava doente também.. aí eles queriam levar ele pro asilo,
só que ele tinha um empréstimo no cartão dele e o asilo não aceitava.
L - Ah tá.
T - E a minha mãe ficou preocupada e falou não, não vamos levar ele pro asilo não,
vamos trazer ele pra cá e vamos cuidar dos dois aqui, então ficou minha mãe e ele aqui
T - Vamos interromper um pouquinho.
Neste momento a entrevista foi interrompida, era uma das filhas de Terezinha com o
telefone celular para que Terezinha resolvesse sobre uma cabeça de boi que estava
sendo vendida.
___________________________________________________________________
L - Aí eu queria só voltar e perguntar para encerrar essa parte dos primos, porque
dos tios você já falou é... seus primos estudaram todos, ou teve algum que não estudou,
como que é, você se lembra disso?
T - Eu acho que todos estudaram, não estudaram no.. no caso de graduar, n/é mas
estudar em escola dos anos iniciais eu lembro.
L - Todos né
T - Aham
L - E a terra onde seu avô morava, hoje ninguém ocupa essa terra, ninguém trabalha
lá?
T - Não
L - E o que foi feito desse espaço?
T - Hoje é... por último n/é... onde que eu lembro que meu avô morou até o final da
vida dele, hoje é um pasto.
L-É
T - É, só lá onde... e lá onde ele morava a gente também morava, na mesma fazenda
então tanto aonde ele morava quanto aonde nós morávamos se tornou pasto. Lá só tem a
casa do dono da terra, mais nada.
L - Que não era dele a terra, ele só trabalhava, n/é?
T - é só trabalhou, sempre nossa família... sempre trabalhou na terra dos outros,
nunca teve terra, sempre trabalhando para fazendeiro.
L - Agora queria que você falasse mais do seu pai, o que você lembra do seu pai, a
escolaridade dele, é.. o que ele fazia, suas lembranças que você tem em relação a ele.
T - Então do meu pai... eu não lembro do meu pai estudando não, e nem o grau de
escolaridade dele, eu só lembro que meu pai era uma pessoa assim, bem instruída sabe
de diálogo, uma pessoa que tinha uma relação muito boa n/é... de vivência tanto com a
família, tanto com os vizinhos, então eu lembro muito disso e ... e o meu pai sempre
desde eu pequena eu lembro do meu pai com muita falta de saúde. Então ele tinha um
problema sério de “úlcera” e ele acabou morrendo disso, mas lembro, mesmo ele
doente, eu lembro toda manhã ele saindo pra roça, ele e a minha mãe. E o meu pai era..
naquela época... eu fico analisando hoje que o meu pai era um homem diferente dos
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outros homens, n/é... era o homem que dividia a tarefa, toda a tarefa da casa, ele e
minha mãe dividiam a tarefa da casa. Então eu lembro dele lavando roupa, lembro dele
dando banho nos filhos, nas filhas, até porque não tinha filho. Lembro do meu pai
fazendo comida, a minha mãe saia e a gente preferia ficar com ele do que ir com a
minha mãe, por causa do tratamento e do carinho que ele tinha. Então eu lembro do meu
pai diferente de.. dos outros homens da época. Hoje não, hoje já tem isso porque os
homens fazem porque são obrigados porque as mulheres estão trabalhando fora, n/é e na
maioria da vezes se eles estão em casa eles são obrigados a fazer: cuidar de filho, fazer
comida, mas naquela época não, aquela época o homem fazia se ele tivesse um mínimo
de consciência, n/é... hoje já... então eu vejo ele como uma pessoa diferente. Era
trabalhador e era trabalhador rural, como eu já falei. Minha família... e eu já escrevo um
pouco disso... que minha família era uma família muito pobre, mas porém era uma
família alegre, uma família que conversava, cantava junto, que orava junto, n/é...
então... e como eu convivi pouco com meu pai, porque 9 ano é muito pouco pra um
filho, uma filha que convive 9 anos... porque os nove primeiros anos ele perde muita
oportunidade de conhecer o que é o pai, ou o que é a mãe no caso. Então quando meu
pai morreu eu tinha 9 anos, mas as lembranças que eu tive dele foi... eu não lembro
nunca que meu pai batesse, nós somos 4 filhas e quando ele morreu minha irmã mais
nova era bem novinha mesmo, acho que tinha 2 ou 3 anos, mas eu nunca lembro do meu
pai dando, sabe, um balanceado na gente, um beliscão. Ele sempre tratou com muito
carinho que era diferente da minha mãe, a minha mãe já era mais agitada, mas ele não...
tanto com os filhos quanto com a minha mão. Então eles trabalhavam e quando
chegavam sentavam num banquinho, a casa era de pau a pique e aí eles fizeram um
banquinho de pau fincado também, colocaram uma tábua e toda tarde quando eles
chegavam da roça aí os dois sentavam ali e iam contar caso e nós éramos pequenininhas
pegávamos as enxadas e ia brincar de capinar e teve um dia que eu até cortei o pé da
minha irmã, nós duas fomos capinar e eu bati a enxada no calcanhar dela e arrancou um
pedaço, aí claro que eu tomei uns tapas (risos)
L - Ele não era muito de bater, de corrigir, ele era mais de conversar?
T - de conversar, meu pai era muito carinhoso, foram nove anos muito bem vividos
com ele, e eu até explorava dele, porque tinha uns vizinhos que moravam perto, mas
assim não era um perto que dava pra... que eu dormia, geralmente quando eu ia na casa
desses vizinhos é... a mulher era até minha madrinha, então eu ia chegando e ia dormir
no banco, porque eu toda vida fui dorminhoca, então, já deitava no banco e dormia.. na
hora de vim embora ele me chamava e eu fazia de conta que não tinha acordado pra ele
me trazer carregando, então explorava dele nesse sentido, mas devia ter explorado um
pouquinho mais né, se eu sei que ele ia durar tão pouco (risos)
L - Mas ele foi base da sua formação né?
T - Meu pai foi muito, foi uma pessoa muito bacana sabe.. e a convivência dele com
a minha mãe foi muito.. tinha a base sólida n/é de família e... assim... a minha mãe conta
que ela casou com meu pai ele era viúvo, já tinha casado e já tinha.. e a mulher já tinha
morrido e aí ele casou com a minha mãe. E... e teve nós quatro: eu, a Fia, a Elza e a Eva.
Então são quatro mulheres, então, n/é... eu não sei, só tenho lembranças boas dele. E
minha mãe ficou viúva e nunca mais casou, nem namorado minha mãe arrumou, porque
achava que ela não ia achar nunca um homem que era igual o meu pai, aí ela falava “eu
já tive uma vida muito boa e depois eu não vou achar uma pessoa que vai dar o valor
devido” n/é... claro que ela não falava desse valor, n/é, com ela e com as filhas então ela
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falava “seu pai nunca bateu em vocês e se eu arrumar um homem que vai bater em
vocês vai descontrolar tudo”. Então eu acho que a nossa... porque as minha irmãs
também e eu tenho... a gente tem essa sensibilidade muito próximo , mas também tem
essa raiz da... dos valores tanto do meu pai quanto da minha mãe.
L - E esta mulher forte que você é deve também pelo fato dele ter sempre este
respeito em relação a sua mãe, já dividindo as tarefas iguais como você falou, já indica
que ele tem um respeito ao trabalho da mulher, então isso também te formou a pessoa
que você é n/é...
T - Então, nas minhas reflexões do meu dia a dia eu fico imaginando que a maior
parte do que eu sou, uma boa parte do que eu sou, ela veio da... veio da educação
familiar, veio do meu pai e da minha mãe e da vivência que eu tive com os meus
parentes, com meus tios e essa questão de ser trabalhadora, de ser resistente e de
persistir as dificuldades, isso aí veio.. isso é uma base da família e a outra parte né, a
outra parte do que eu sou, eu remeto aos meus desafios próprios e também eu costumo
dizer que eu vim de Comunidade Eclesial de Base, n/é.. que é da base da igreja católica
que era mais revolucionária, pensava mais nessa questão, na questão social, então é...
durante... desde criança que eu já participei do coral de música da igreja. Eu era menina
ainda e já era vicentina, daí tinha muita coisa que acontecia que eu não concordava, que
eu já questionava. Então teve essa base da família, da educação... eu acho... eu acho não,
tenho certeza que a minha educação escolar também, mesmo a minha mãe não sabendo
ler nem escrever ela tinha muita preocupação com a questão da educação, então essa
preocupação da minha mãe também com a questão escolar, ela trazia também essa
formação e essa responsabilidade e a outra é do trabalho, porque pra mim o trabalho ele
é essencial, então eu gosto de ler alguns livros n/é... como Karl Marx que traz essa
questão do trabalho como um espaço de formação, o Pistrak que fala da escola do
trabalho, n/é.. o trabalho como um princípio educativo, então isso pra mim é muito...
muito saudável. Então eu trabalhei muito, toda vida, desde menina minha vida era
trabalho e mais o trabalho rural, depois eu posso até falar o tempo que eu trabalhei fora
do campo e o tempo que eu voltei pro campo e aonde eu me sinto melhor no.. no..
L - entre estes dois espaços.
T - é entre esses dois espaços onde eu me sinto melhor e uma parte, a outra parte da
minha... dessa vida que ela não é desconectada, porque o que eu sou hoje não é
desconectada do antes, da infância.. da criança. Então eu estou no movimento por uma
convicção de que o movimento.. de que este espaço é um espaço educativo, que o
Movimento é um grande educador n/é.. dos Sem Terra, porque eu também fico
imaginando que eu fico puxando essas raízes e quem foi me empurrando para essas
raízes de hoje ser Sem Terra são as raízes do cotidiano do meu... da minha geração..
Então a minha mãe sempre falava na reforma agrária.. ah a reforma agrária vai chegar,
ela ouvia no rádio n/é.. então isso também e para minha chegada aqui tive muito essa
participação. E assim de ser forte as vezes tem hora que sou enérgica e as vezes tem
hora que também sou um pouco dura nas coisas que eu faço, é da minha mãe. Porque
minha mãe foi uma mulher muito lutadora, muito trabalhadora, eu conheci minha mãe
só trabalhando, sabe... e o que ela fazia de lazer, como eu falei antes, era só ir na igreja.
Da igreja para o trabalho e em casa e de casa para o trabalho e a igreja, então minha mãe
foi uma pessoa muito lutadora n/é... e a partir do momento que ela ficou viúva ela
enfrentou muita dificuldade de ter que tralhar sozinha.. porque antes ela tinha o meu pai,
eram os dois com muita dificuldade, mas eram os dois que consolidavam ali, mas
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depois ela ficou sozinha pra dar conta de quatro filhas e na época não tinha
aposentadoria, então ela tinha que se virar. Os tios e as tias que as vezes tinham uma
condição melhor queria levar.. ah eu levo uma o outro leva a outra... “não minhas filhas
vão ficar todas comigo”, n/é e ela deu duro pra dar conta de criar. Então minha mãe foi
uma mulher muito trabalhadora e eu acho que eu tenho muito dela , tem muito..
L - E das quatro filhas você é a mais velha?
T - Não, eu tenho uma irmã mais velha que mora em Fabriciano. Ela mora em
Fabriciano não, mora no Vale do Aço, mas mora entre Timóteo e Acesita, o nome dela é
Rufina. Sabe, minha irmã também é muito trabalhadora hoje ela tem uns 60 anos, mas a
gente olha pra ela e não fala que tem essa idade e ela é a mãezona de todo mundo, então
quando fala que tem alguma coisa, hoje ela já... E também sofreu muito, a minha irmã
sofreu muito com o primeiro casamento, depois teve que separar, os filhos ficaram
separados dela, ficou com a família do pai e ela sofreu muito com isso porque a família
colocava os filhos contra ela... só que depois os filhos foram crescendo e hoje são os
maiores puxa saco da mãe. Porque de fato eles viram o que era a mãe deles, o que é a
mãe n/é.. então.. a minha irmã também é muito trabalhadora até hoje, depois também
casou com um senhor também depois de 60 anos ela casou de novo.
L - Sempre é tempo né.
T - É, então os dois são muito bacanas, tanto ela quanto o companheiro dela. E tem
o... já falando das outras irmãs, tem uma irmã que continua morando em Quartel do
Sacramento, minha irmã mais nova, tá na origem nossa até hoje.
L - Como ela chama?
T - Elza.
L - Que é a mais nova né?
T - E tem uma que mora aqui.
L - Aqui no assentamento.
T-É
L - E como ela chama?
T - Eva. Essa também muito enérgica, mas tem problema de saúde, então até tem
hora que descontrola... mas uma pessoa muito trabalhadora também... batalhadora...
L - E com relação a seu pai e sua mãe, eles sempre moraram no mesmo lugar? Junto
com seu avô é isso?
T - Não, moravam separado. Meu pai e minha mãe moravam em casa separada do
meu avô. E meu avô foi morar com um outro tio quando ele ficou doente aí ele... porque
lá em casa as dificuldades eram muitas daí a gente não tinha muitas condições nem de
cuidar da pessoa quando ficava doente. Meu tio tinha uma situação melhor, então ele...
meu avô ficava para fazer exame e tomar os remédios porque tem hora e a minha mãe
tinha os cuidados de ir mais pro banho, pra dar o remédio.. mas não era longe onde a
gente morava não, era uma distância que dava pra ajudar nos cuidados.
L - E ela faleceu faz 4 anos?
T - 5 anos.
L - Ah sim 5 anos.
T - mas aí ela já morava aqui, então minha mãe toda vida... nós duas nunca
desagarramos uma da outra não.
L - Sempre juntas.
T - O tempo que nós desagarramos... quando eu casei eu morei é.. dentro de casa
com a minha mãe um tempo aí eu tive minha primeira filha e tinha uma cultura que uma
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ia casando, desocupando e que o outro ia casar e morar ali também. Então minha irmã ia
casar e eu saí de dentro de casa pra morar com meu companheiro, que hoje é meu excompanheiro, e a minha filha. A minha irmã casou e ia morar dentro de casa. Mas aí
minha mãe... aí minha irmã mais velha tinha casado, eu casei e minhas outras duas
irmãs e depois que minha irmã mais nova casou, minha mãe mudou dessa casa da roça e
foi morar comigo de novo, a partir daí nós não separamos mais não...
L - E das suas irmãs, fala mais sobre a Rufina que foi a primeira filha. Ela foi sua
referência depois que sua mãe... agora que você disse que ela é sua referencia.
T - Então... a minha irmã casou muito nova, ela não tinha 16 anos ainda quando ela
casou, teve que completar, porque casava com 16 anos e 15 dias então teve que
aumentar a idade dela pra poder ela casar. Então ela casou e ficou morando junto com a
minha mãe...com nós ali. A minha mãe ia trabalhar e ela ficava lá, então ela se tornou
referência pra mim e pra minhas outras irmãs porque ela também assumiu o lugar de
mãe. Depois que ela casou, ela ficava em casa e nós ficávamos com ela e minha mãe ia
trabalhar então ela já se tornou referência logo ali... ela já era aos 16 anos... mas depois
do casamento ela foi mais ainda, porque a gente já olhava pra ela com outro olhar n/é.. e
depois ela mudou para São Paulo teve um tempo morando em São Paulo, não deu certo
lá, retornou de novo pra Quartel do Sacramento e depois ela não.,.. ela teve problema
com o marido, separaram e ela foi trabalhar de empregada doméstica, em casa de
família no vale do Aço e depois morou um bom tempo... nunca mais mudou do vale do
Aço. Porque ela morou no Vale do Aço em alguns bairros da cidade dali de Fabriciano,
Acesita, dali ela mudou um tempo para Belo Horizonte porque as filhas dela moram em
Belo Horizonte e depois ela... ela... é uma história bonita a história dela, porque quando
ela trabalhava de empregada doméstica no Vale do Aço ela era amiga da filha do atual
marido dela. Então quando ela mudou pra Belo Horizonte, esse senhor ficou viúvo n/é..
e essa amiga dela conversava com o pai.. ai meu pai tem uma pessoa boa a Fina, ela
chama ela de Fina, a Fina é boa porque o senhor não liga pra ela conversa com ela não
sei.. e daí eles dois começaram a conversar e ela morava em Belo Horizonte, eles
começaram a conversar e já começaram a namorar e já casaram e ela voltou de novo pro
vale do Aço.
L - Então foi a filha dele, que é amiga dela que fez essa .. esse arranjo né?
T - é e estão bem até hoje, ela é uma pessoa que preocupa com a gente, tá sempre
ligando, deixando mensagem no Facebook. Hoje ela é uma pessoa bem.... antes não, ela
estudou .. antes dela casar ela tava fazendo a 4ª série. Naquela época depois que casava
não estudava, então ela não concluiu a 4ª série... é... aí casou e foi ter os filhos e não
voltou a estudar não, então ela não tem ... ela não concluiu. Mas ela é pessoa que lê
muito, que escreve bem, sabe, hoje ela já tá mais avançada na questão da tecnologia que
depois que ela casou o companheiro dela comprou computador, colocou internet em
casa, então ela tá sempre ligada no ....
L - No mundo virtual
T - No mundo virtual, ela é uma pessoa bem... agora eu não sei se ela terminou, ela
estava fazendo autoescola, né.. depois dos 60 anos.. ela já tá fazendo autoescola e não
sei se ela já concluiu... até quando a gente conversou sobre, ela tava indo pra....
L - E ela teve quantos filhos?
T - Ela teve quatro – 3 meninas e 1 menino.
L - E esses quatro não moraram com ela porque ficaram com o antigo marido dela?
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T - É, só que já tavam grande né, os meninos já estavam bem grande quando foi
morar com o pai. Porque o marido dela também era um cara trabalhador, mas ele era um
doente alcoólico, então aí quando ele, as vezes, ficava violento eles tinham que ... ela
teve que sair de casa mesmo e os meninos ficaram. Aí como ele bebia muito e não
deixou... a família não deixou os meninos... Porque ela saiu de casa pra arrumar trabalho
pra depois buscar os filhos, mas quando ela arrumou trabalho, eles não deixaram os
filhos irem.
L - E quando ela casou qual foi a relação da sua mãe ela apoiou esse casamento?
T - Por último agora?
L - Não quando ela casou da primeira vez com 16 anos.
T - É, naquela época as meninas casavam nessa idade mesmo, então foi de comum
acordo com as duas famílias. Na época era cedo 15 anos já casava n/é.
L - Tem a Eva também. Depois é você, depois a Eva é isso?
T - Isso.
L - E a Eva mora aqui no assentamento?
T - Mora. Mora aqui.
L - Ela veio pra cá junto com você?
T - Veio junto, ela o companheiro dela e os filhos. Ela tem, eu acho que 7 filhos
(Bete, Mauro, Dimilson, ........ (pausa longa).... era 7, tem 6... (pausa longa) uhm isso
mesmo, depois que ela teve aqui ela perdeu 1.
L - Novinho.
T - Não, ela perdeu um que tava com 20 anos. Foi, ele tinha 20 anos, ele foi
assassinado.
L - Aqui dentro?
T - É... ele tava vindo da escola, aí ele ficou pra trás n/é.. era a turma que sempre ia
junto pra escola aí ele ficou pra trás, segundo n/é.. os meninos que estavam na escola ele
ficou pra trás conversando com uma menina, que ele.. não sei, eles falam que era
namorada dele. Mas a menina era do bairro, aí depois só no outro dia... porque ele ficou
pra trás e só no outro dia que ele foi achado na estrada descendo pra escola.
L - E eles falaram qual foi o motivo?
T - Não, não falaram não. Porque ninguém viu então ninguém sabe porque. Não
sabe se era algum namorado da moça, então ninguém teve notícia mais de nada.
L - E ela tem quantos anos?
T - A minha irmã? Ela deve ter 56 que fez agora, ela aposentou ano passado. Tem
56.
L - E ela também sempre trabalhou na terra?
T - Sempre, toda vida foi trabalhadora rural, hoje ela fica mais em casa quase não
trabalha, trabalha em casa porque de uns tempos pra cá ela .. porque ela tem problema
de saúde também.. epilepsia.. e ela toma remédio e uns tempos pra trás ela caiu e não foi
... na igreja ela tropeçou descendo, caiu e quebrou ...acho que foi o braço. E depois ela
foi num vizinho mais longe com um outro pessoal e o cachorro correu atrás dela ela caiu
e quebrou a mão.
L - Nossa.
T - Aí agora ela quase num aguenta fazer mais nada.
L - E a vida dela foi tranquila, casou, teve os filhos?
T - Até hoje, ela vive com o marido dela até hoje. Ela é nervosa demais, muito brava
e ele tolera ela.
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L - é? Bom que equilibra né.
T - É até hoje os dois vivem bem. E os filhos também, os filhos dela vivem tudo
aqui com ela, todos eles moram aqui.
L - E a Elza, que é a mais nova nunca saiu de ... ela saiu de...
T - Quartel do Sacramento! Ela saiu e voltou ela mora lá. Ela tem 4... 3 filhas, uma
mora em Belo Horizonte, a outra mora num assentamento aqui de Valadares chama
Barro Azul, o assentamento.
L - Mas ela mesmo não mora no assentamento,
T - A Elza não, ela já teve só que não ficou.. teve e voltou.
L - E ela não gostou?
T - O marido dela quis ir embora, quis voltar... a família dele morava lá no Quartel
aí só ele aqui aí ele mudou, mas a menina que mora aqui tinha casado enquanto eles
moraram aqui então ela continuou morando aqui. Ela é assentada.
L - E a outra filha mora com ela, não?
T - Não, a outra tá aqui hoje no Assentamento porque ela tá acampada.
L - Ah nesse novo acampamento?
T - Isso... Aí como ela tá com um filho com problema de saúde ela tá aqui na casa
da minha irmã.
L - E ela casou uma vez e tá até hoje com o mesmo marido?
T - A minha irmã? Tá até hoje.
L - Agora quero que fale mais de você.
T - Mais difícil né? Falar dos outros é fácil.
L - É, mas acaba que já falou um pouco.
T - Verdade, então, mas como já falei antes... fui citando minha um pouco da minha
trajetória dentro da minha família n/é.. o que eu posso ir reafirmando é a partir da minha
entrada na escola, eu falei um pouco da minha família, do meu pai, da minha mãe,
dessas lembranças. Não falei de onde eu morava, mas eu morava nas terras de um
fazendeiro, o nome dele era João Ferreira o dono da terra e foi um... eu fico lembrando
hoje que naquele tempo as pessoas falavam assim ah que passavam muita dificuldade
passava fome, mas eu fico lembrando que naquele tempo a gente como já diz o ditado
né – a gente era feliz e não sabia, porque o que faltava? Faltava aquilo que hoje não é
essencial, n/é.. porque hoje o que a gente come né? O que a gente come hoje é essencial
para a vida? Para a saúde? Então o que a gente vivia mesmo era da produção, da roça o
que saía da terra, mesmo que a gente dividia o que colhia com o fazendeiro, mas o que a
gente comia saía dali.. o fubá que fazia farinha, que fazia o angu.. a batata doce, a
mandioca, o quiabo que era plantado ali na roça, n/é.. da horta que não faltava na casa.
O meu pai e minha mãe sempre teve essa cultura e o que era mais difícil era o arroz, o
arroz era difícil... só rico que comia arroz, mas aí isso era de vez em quando, mas
também as outras coisas tinha. Eu lembro com saudade do tempo de criança de ir pra
escola e eu já escrevi isso no meu memorial da monografia que eu saia pra escola
correndo junto com vários... porque na minha casa era assim a gente morava na roça e
eu tinha tanta vontade de ter pelo menos uma foto daquele lugar mas eu não me lembro
assim...de alguém ter fotografado lá. Mas a gente morava numa roça que toda pessoa
que ia tinha que tocar na porta da nossa casa era uma roça bem perto, igual aqui no
Assentamento, é um assentamento com o campo bem próximo da cidade, acho que tem
uma relação muito próxima. Então a gente saía eu com o caderninho, o lápis numa
sacola de açúcar, ou de arroz a sacola que... uma sacola valia muito, era uma disputa pra
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conseguir uma sacola pra colocar um caderno. Então saia muito feliz, ia pra escola a
escola.. um dia desses tava conversando com minha sobrinha e a gente fala assim que
quer escola de qualidade e a gente fica refletindo que qualidade que é essa escola?
Então eu e minha sobrinha conversando (minha sobrinha mora em Betim) a gente
conversando e eu falando da minha trajetória na escola e ela falando da dela. Porque
minha sobrinha estudou na mesma escola que eu estudei, a mãe dela era criança e
estudou nessa escola eu também e depois a minha sobrinha, então a gente tava falando
os professores que vinham de fora, pra trabalhar nessa escola, mas era professor
comprometido com o ensino, com o aprendizado.. tinha uma relação muito boa n/é...
com a educação que apesar de ter uma rotatividade do professor na escola.. um mês era
um daí um mês era outo daí a pouco era outra, mas esses que vinham tinha esse
comprometimento. Então minha sobrinha falava assim, o tia aquela escola era de
qualidade que a gente fala hoje que não tem escola de qualidade que tinha aquela escola
de antes não tem na escola hoje. E... que antes tinham professores leigos que não eram
formados, não eram graduados e que tinham esses conhecimento. Então essa ida pra
escola era pra mim era a melhor corrida que tinha, pois eu sabia pra onde eu ia e eu era
muita criança mas eu já tinha noção do espaço de convivência. Então nessa escola eu
me lembro que ainda menina eu já tinha destaque na escola, então os hinos que cantava
todo dia na escola era eu que puxava: o hino da bandeira, na época da bandeira, o hino
nacional que cantava todo dia, todo dia tinha o momento de formação n/é que era..
momento cívico que eles falavam hoje a gente vê como momento de formação que as
nossas escolas no MST traz essa cultura do.. da mística, então é... nas festas de 7 de
setembro eu sempre era quem separava o pelotão, então eu tinha um papel ali naquele
trabalho e aquilo pra mim era muito gratificante. Na escola também por mais que eu
trabalhava que eu já falei que eu trabalhei desde criança, com 7 anos eu já trabalhava na
roça mas mesmo trabalhando na roça, minhas notas na escola eram boas. Porque a
noite... aí eu lembro de uma noite que eu dormi estudando com a luz de lamparina e
quando a minha mãe acordou o fogo já estava pegando no lençol.
L - Nossa senhora.
T - Então (risos) além do perigo de queimar a família toda pela responsabilidade
com o estudo eu ainda vivia com a sobrancelha queimada, sapecada de lamparina, então
toda vida fui muito estudiosa, n/é assim..., hoje eu fico imaginando que era uma
responsabilidade, mas naquela época eu não imaginava isso n/é? Que eu tava fazendo
aquilo ali porque eu tinha responsabilidade não, eu tava fazendo aquilo como um dever,
n/é.. mas hoje as crianças não fazem isso de virar a noite estudando então, hoje tem
outra coisa pra atrair sem sérum livro ou um caderno. Então... eu estudei...eu considero
que aquela escola era uma escola do campo, olhando hoje pelos estudos, pelo que eu já
aprofundei no debate e na elaboração de uma educação para o campo eu já fico olhando
pra minha escola de infância como uma escola do campo, aí eu porque todas as
crianças, eu posso dizer todas as crianças que estudavam naquela escola ali era filhos e
filhas de trabalhador e trabalhadora rural, os que vinha do campo, da zona rural era filho
de pequeno agricultor ou de empregados de fazendeiros e os que moravam ali no distrito
pequenininho, o pai e a mãe viviam do que trabalhavam na roça também. Então, não
tinha empresa, tinha uma venda, uma vendazinha pouca.. eu até falei da venda do avô
da Apolliane que você conhece... o Seu Roberto, então tinha algumas vendinhas que
vendiam algumas coisas assim de comer, mas aí o pessoal também que comprava nessa
vendinha era o pessoal que ganhava dinheiro de trabalho de roça, então a escola era do

77

campo todas nós que estudávamos naquela escola ali ia a pé ou a cavalo ou de bicicleta
de charrete de carroça, então era um movimento. A minha escola, essa escola que eu
estudei até hoje eu tenho muito orgulho dessa escola porque ela não tinha muro, não era
uma escola cercada. Então estava presa na sala de aula estudando e dava a hora do
recreio a gente ia correr na rua, então brincava de pique.. de pique pega e as vezes tinha
umas colegas que moravam bem longe da escola e na hora do recreio a gente saia e ia na
casa delas, então era uma escola... eu considero que era um espaço muito educativo,
muito livre. Porque a gente fazia... as crianças faziam o que gostava, né de correr, de
subir os morros de descer a ladeira e ir nos pé de goiaba – tinha um pomar grande de um
senhor que era o dono da escola, lá era alugado o prédio era alugado e ele era o dono
daquele espaço ali e tinha um pomar grande nos fundos da escola. E caçava os
professores sendo chamado a atenção por causa dos meninos que achavam, então na
hora do recreio a gente descia aqui ali e catava fruta, subia no pé de goiaba, só que a
hora que dava o sinal já tava todo mundo ali, então tinha disciplina também, né muita
disciplina. E... e a partir dali eu já falei que meu pai morreu eu tinha 9 anos, eu conclui a
4ª série e uma 4ª série bem... que eu considero que foi muito bem qualificada, bem feito
só que... é... o meu sonho de estudar ele foi “fatativo” ele foi se interrompendo no .. em
cada conclusão de cada etapa, então essa da 4ª série a minha vontade era de continuar
estudando, só que lá não tinha... não tinha a 5ª série , porque primeiro tinha... depois da
4ª série tinha um curso que chamava admissão então tinha que fazer esse curso que era
admissão que era após a 4ª série pra depois começar a 5ª série então, esse aí eu
interrompi, essa admissão porque? Porque o.. a escola onde tinha esse curso era 22 Km
de onde eu morava, então pra estudar nesse lugar tinha que morar, tinha que ir e ficar,
tinha que ter alojamento e das colegas que estudavam poucas tinha condição de fazer
isso tinha que ter um recurso.. então eu estudava junto com .. com 3 colegas que a
família dela podia ir levar pra Bom Jesus do Galho pra continuar estudando e essa
família queria que a minha mãe deixasse eu ir junto e a minha mãe não deixou por causa
daquela cultura de que os filhos vão estudar e chega lá, depois volta n/é....ou volta com
filho ou volta grávida então tinha muito isso na época, então minha mãe não deixou e eu
não fui e... daí fiquei esse tempo todo só ali mesmo no trabalho e nas atividades da
igreja, cantava na igreja ajudava nos cursos de formação.. por isso que eu falei com a
Josy hoje, Josy pra e pra batizar tem fazer curso, eu entendo desses negócios.. aí eu
participei muito de.. desses movimentos da Boa nova... então o que é a Boa Nova .. Boa
Nova era a formação da igreja católica que era... que formava gente pro social então eu
fazia esse Boa Nova ainda era bem criança já ia pro MOBOM, o MOBOM era em Dom
Cavati até hoje tem o mobom então tinha esses cursos então era... 2...3 vezes por ano e
eu participei as 3 vezes um era o concurso de cântico que era os cântico novo que
vinham pro ano todo, o outro era um curso de preparação pro natal que era preparar as
famílias pro natal então eu participava desse cursos o outro era pra semana santa, então
preparava pra semana santa, então lá era bastante estudo era texto mais voltado assim...
e eu me lembro que muito do João, do Alípio e do João que eram os irmãos.. irmão
Alipio e irmão João., quer trabalhavam com essa formação e era um formação diferente
que preparava pra trabalhar também... ajudar as pessoas a preparar pra vida, pra luta n/é
e pra essa questão do direito, conquistar algo pra vida. Era uma rotina , depois que fazia
esses cursos ia pra comunidade eu era uma dessas pessoas do grupo porque era muita
gente e depois era indicado um casal pra cada comunidade e eu conheço muita
comunidade em Bom Jesus do Galho e em Quartel do Sacramento a partir dessas...
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dessa liderança de estudo... de estudo base como falavam... então eu fazia a equipe com
outros companheiros também para ir aí eram 3 dias em cada comunidade outras que
eram maior eram 4 dias de estudo. Isso pra mim era... era um grande aprendizado,
sempre foi, considero muito isso na minha vida e... mas depois também como antes n/é
não podemos falar como sempre porque hoje tem uma grande diferença dessa questão
do querer e do não querer casar.
L - Sim.
T - Na minha época as meninas tinham que casa r principalmente no meu caso que a
minha mãe era viúva e além da minha mãe ser viúva eram 4 filhas o que pesava mais e
para as mulheres era mais difícil então tinha que namorar e tinha que casar, só que eu
não fui uma menina sabe, assim... que fui privada de olhar pros rapazes de admirar,
então eu tive sempre este olhar da admiração tanto na minha relação social quanto na
questão do olhar amoroso, então eu sabia olhar pra escolha então assim, admirei vários
rapazes, então as meninas... esse rapaz que eu mais olhava pra ele a pouco tempo ele
morreu e eu tenho uma filha que costuma falar assim A paixão da minha mãe morreu
porque eu sempre falava muito nele então assim os rapazes a gente tinha essa relação
de... ir pra igreja os rapazes e as meninas mas a gente não aproximava muito e a minha
mãe era... e eu tinha um tio muito bravo então esse tio ele marcava o território, então...
esse rapaz eu não considero porque namorei ele a distancia
L - Só nos olhares (risos)
T - só no olhar e as vezes a gente conversava assim... mas não falava nada nós
éramos muito novos eu casei antes dos 18 anos e naquele tempo uma menina de 18 anos
ela não tinha uma relação. Podia até ter algumas que tinham mas era muito oculto, então
a pessoa que tinha um vida pública, e eu considerava que eu já tinha uma vida pública
então a gente preservava muito essas coisas. Quando eu estava no altar celebrando os
rapazes vinham pra ver as meninas celebrarem, mas não tinha problemas, podia até ser
n/é... mas eles estava ali então quando eu ia celebrar e eu acho que era mesmo porque
todo mundo falava que eu era muito bonita muito cuidada, tinha um cabelo muito
cuidado então eu tinha um padrão de beleza que a sociedade exige hoje, antes nem tanto
porque eu já tinha esse padrão de... ser comunicativa, de ser autentica, de ser afetiva, eu
já carregava isso. Então na celebração eu já chamava atenção, a minha mãe também
tinha muito... sempre foi muito cuidadosa com as filhas essa questão da beleza, da
estética, a minha mãe já cuidava disso, então o cabelo era muito bem cuidado, a roupa
era muito bem lavada, era pouca roupa mas muito bem cuidada a roupa e... e a questão
da beleza física de passar um pó, de passar um rouge nós também acostumamos com
isso, mas eu tenho duas irmãs que não tem muito disso não, mas a minha irmã mais
velha tem e eu também carrego isso. Você viu lá em casa n/é... tem um salão de beleza
lá no espelho porque isso veio também da minha mãe. Então eu parei no estudo... no
casamento então eu... tive olhar pra esse rapaz depois conheci um outro que veio de
Ervalhio que mudou a família pra lá e eu comecei a namorar com esse rapaz, só que não
era assim... eu namorava com ele gostava da família dele, mas eu ainda não sabia o que
era gostar.
L - Não tinha uma referencias n/é?
T - Não tinha, e depois não sei porque nós dois também... eu mesma por causa de
uma coisinha mínima a irmã dele era menininha e gostava muito de mim me contou
alguma coisa de uma carta que ele recebeu e eu também já não estava muito... e nós dois
não continuamos. Passou um tempo eu comecei fazendo todas as minhas atividades e aí
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eu comecei a namorar esse outro rapaz que eu acabei me casando com ele, também não
sabia nem se eu queria casar... nem se eu gostava então me casei com ele eu posso dizer
que eu nem conhecia muito porque depois que nós casamos.. no mesmo dia que nós
casamos ele virou a noite com os amigos dele, veio muita gente pro casamento a minha
família era muito grande, como eu já falei, vieram todos pro casamento e veio muito
amigo dele que morava fora e ele... e acabou que no dia do casamento ele bebeu, depois
teve que melhorar pra ir no casamento e era assim n/é... tinha marcado o casamento não
podia desistir não, tinha que casar. Então eu já percebi uma diferença no que eu ia fazer
naquele momento ali ele atrasou, quando chegou, chegou levado e eu ali no altar toda ...
um dia desses conversando com uma comadre minha que era da minha infância, eu
estava falando e ela disse “eu lembro da comadre Terezinha toda bonita no altar e
esperando o noivo que não chegava”.. então eu não sabia bem, na minha idade o que eu
fazia não era momento ainda de casamento, mas eu acabei casando por consideração a
minha mãe, que achava que eu tinha que casar.. então eu casei, casei e fiquei grávida,
ele ficou... nós fomos pra casa e depois ele saiu com os amigos voltando já era de
manhã no dia do casamento.
L - Então não teve nem lua de mel
T - Não teve e a casa cheia de gente e ele voltou pra casa e nós continuamos e
depois de 9 meses, exatamente 9 meses eu tive a minha filha.. minha filha é linda!
Ontem mesmo olhei lá uma foto dela e pensei só pode ser minha filha... é linda...
L - A primeira é a...
T - é a Eliana, minha primeira filha foi a Eliana. Depois que nós casamos e eu tive a
Eliana ele apresentou mesmo que era doente alcoólico, então ele dificilmente ficava sem
beber. Eu convivi com ele mais de 20 anos e... mas com essa educação religiosa, como
minha mãe era muito religiosa e eu também, então eu escutava muito a minha mãe...
Então tinha um ditado que a gente tem que levar a cruz até o calvário então esse é o
calvário, hoje eu entendo que na dificuldade mesmo que a gente passava tem que... o
casamento está esfolando mas você tem que continuar com ele sabe? E eu tive n/é com
esse companheiro, que foi meu único companheiro até a separação, então com ele eu
tive 9 filhos. Tive 5 filhas e 4 filhos, uma filha que foi minha segunda filha eu perdi
ela... ela morreu ao nascer, por causa de falta de condição mesmo de ir pro hospital
porque a gente não ia... os filhos eram ganhados em casa mesmo o parto era normal e
nascia em casa mesmo. Então eu perdi essa... eu tive a perda dessa menina, ela veio a de
um tempo mas aí na hora que foi nascer ela não deu conta de...
L - E todos foram em casa, você ganhou todos em casa?
T - Quase todos, então depois dessa menina, eu tive meu segundo filho que é o
Jaider.. esse mora no Pará ele teve um.. n/é... quando ele nasceu eu tive muita
dificuldade porque ele ficou doente e a única coisa que tinha em casa era uma porca, aí
eu vendi a porca pra.. depois de 30 dias que ele estava doente, deu uma alergia sapecou
todo e eu infeccionei o seio e nós ficamos eu e ele num sofrimento 30 dias depois daí é
que eu consegui ir num farmacêutico e ele cresceu, um menino assim como os outros
um menino muito obediente e trabalhador desde pequeno. Cuidadoso, estudioso, e ele
concluiu o... a 8ª série e depois continuou estudando depois que saiu de casa. Aí quando
eu vim aqui pro assentamento ele ainda era muito pequeno então daí ele foi convidado
por uns colegas dele e toda vida ele foi muito trabalhador... trabalhou numa loja.
Nãotinha 18 anos já tinha trabalhado numa loja em Belo Horizonte, foi passear numa
famílias e começou a trabalhar, depois voltou praqui porque a loja fechou em Belo
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Horizonte e ele voltou praqui porque antes ele tinha ficado aqui quando ele era menino
n/é depois foi trabalhar numa empresa a Pereira Martins pro.. pro Pará e por lá ele ficou.
A loja fechou também ele foi vendedor, depois foi gerente desta loja... a loja fechou e
ele sempre estudando também aí um colega dele colocou uma loja de peça de
autoimóvel pros dois então ele mora no Pará, está lá um menino muito trabalhador e
muito... não casou até hoje porque não quis casar n/é mas é uma pessoa muito centrada
e muito responsável e esse foi meu segundo filho. Os meus filhos tem no máximo de
idade um pro outo é de 2 anos. De 2 em 2 anos eu ganhava um filho ou uma filha e a
ultima é que... que passou um tempo maior foi o último. Então eu tive a Neurilane, que
a Neuri continua morando por aqui n/é... teve desde o inicio deste acampamento, depois
casou também engravidou, casou e teve dois filhos.. um casalzinho de filhos tem cinco
anos, porque eu acho que foi no mesmo ano que a minha mãe morreu, tem cinco anos
que o companheiro dela morreu ele tinha 27 anos e teve uma infecção morreu e ela
ficou com as 2 crianças e ela continua por aqui, namora.. já morou com outros
companheiros .. mas também não deu certo e atualmente ela tá ajudando a coordenar
uma acampamento aqui. E.. depois eu tive a Regiane, agora sim.. (agora sim tenho que
calcular... a Regi é mais velha que o Jaime) Aí eu tive a Regiane também que foi uma
menina que deu bastante trabalho com problema de saúde e eu sempre trabalhando na
roça, deu muito problema de saúde e mas é uma menina muito carinhosa assim como os
outros, muito atenciosa e com a vinda nossa praqui ela atuou no coletivo... no setor de
formação do MST né e contribuiu bastante para a formação de militantes e depois foi
indicada para fazer o curso de Medicina, então hoje ela é médica.
L - Então ela está fazendo medicina lá em Cuba?
T - Ela já fez
L - Ah ela já formou? Então foi a primeira né?
T - filha?
L - É. Mas a Flavia também fez o curso, ela foi a primeira a ir..
T - É daqui do Assentamento, aqui do assentamento ela foi a primeira. Então a Regi
se tornou médica por essa trajetória toda da luta e da resistência toda de mulher mesmo,
né de mulher pois até hoje não desisti de nada que eu acredito n/é.. eu me esforço .
então a Regiane hoje é medica, mora num bairro aqui de Valadares, trabalha numa
cidade vizinha aqui em São Geraldo de Tumiritinga e atende na casa dela a hora que
precisa... o companheiro dela também é médico também estudou em Cuba, então
qualquer hora do dia ou da noite que tiver alguém doente, que for pra casa dela ela
atende e além de vim aqui e atender aqui no Assentamento também. Então é uma
mulher também guerreira e muito autentica. Bom então o Jairo vem depois da Regiane.
L - E a Regiane não tem filho?
T - Ainda não, está gravida.
L - Ah está gravida! Que bom. Então depois vem o Jairo?
T - Então tem o Jairo que veio praqui pequenininho que nunca saiu daqui e continua
morando aqui e tem um filhinho também não vive com a mãe do filho vive com a outra,
mas o filho tá sempre aqui também o meu netinho e lindo o Pietro!
L - É o que estava lá ontem?
T - É. E da Eliane eu não falei, falei?
L - Falou.
T - Da Eliane como a primeira filha e a Helaine mora também aqui num bairro de
Valadares tem 3 filhas a Raissa, a Laura e a Pietra, então quando eu falei do Pietro, eu
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lembrei da Pietra também. E... e depois o Jackson, o Jackson também mora aqui... O
Jackson é.. eu acho ele muito alegre, muito extrovertido, muito trabalhador. Ah..
voltando no Jairo, que mora por cima da minha casa ele é pedreiro... então os trabalhos
n/é... da nossa casa ali, o Jackson também é pedreiro mora no Assentamento, trabalha
numa parte do tempo dele como pedreiro na cidade e trabalha outra parte aqui também
no Assentamento ele mora no terreno no lote (e se a gente tiver tempo eu vou te levar
lá), então ele mora lá então ele além de trabalhar na construção civil, ele ainda é... ele é
um trabalhador rural, eu considero ele muito como um trabalhador rural muito pelo
cuidado que ele tem de querer morar lá na roça e me ajudar a cuidar das criações, então
o Jackson é casado também com uma menina daqui a Claudilene e tem um filhinho que
completou um aninho agora deia 15, o Vitinho o nome dele é Vitor.... e atleticano os
três, (risos) o pai a mãe e o filho fizeram uma festa linda essa semana.
L - Ah é o da foto que você me mostrou?
T - É da foto
T - Então depois do Jackson... então o Jairinho, eu vou voltar um pouquinho antes
porque quando eu engravidei do Jairo, foi quando eu voltei pro estudo então depois que
já tinha esses filhos eu voltei a estudar. Foi a oportunidade que eu tive que veio o... aí
durante esse tempo todo veio o curso de 5ª a 8ª série em Quartel do Sacramento, eu já
tinha mudado da roça pro distrito, a escola era pertinho da minha casa, era só atravessar
a rua que já entrava no portão da escola. Então eu despertei pra voltar a estudar, até
então eu continuava a trabalhar na roça, eu era trabalhadora rural nesse percurso todo aí.
Então eu voltei pra escola no primeiro ano que surgiu de 5ª a 8ª eu já me matriculei e
falei com minha mãe – Agora você vai ter que me ajudar a olhar as crianças pra eu
voltar a estudar. Ela falou – só olho se você estudar de dia, de noite eu não olho, eu não
vou cuidar de criança de noite. Eu trabalhava, mas já não ia mais trabalhar longe na roça
pra estudar durante o dia, o que eu conversei... qual foi a rotina do trabalho que eu
peguei novamente, porque eu tinha que manter os filhos... meu companheiro trabalhava
muito pouco e o pouco as vezes que ele trabalhava era pra manter os vícios do
alcoolismo, daí eu que tinha que garantir.
L - Nem pra olhar as crianças?
T - Não, eu que tinha que fazer isso, então minha mãe veio morar comigo e ela
olhava as crianças. Então eu estudava de manhã e a tarde eu trabalhava, limpava quintal,
limpava quintal, fazia canteiro, fazia horta pras pessoas, lavava roupa e dava faxina...
era isso que me sustentava. Horas trabalhava a troco de dinheiro, hora trabalhava a troco
de coisas de comer, porque eu consegui fazer de 5ª a 8ª e nesse meio tempo eu tive o
Jackson, eu ganhei o Jackson em julho e ele nasceu muito sem saúde. Depois que
ganhei ele eu fui uns tempos na escola e depois parei. Eu ganhei em julho e fiquei
agosto, setembro e outubro sem ir a escola, eu estava cursando a oitava série. Aí em
novembro eu recebi a visita de uma comadre minha de São Paulo, e a gente relacionava
muito com a questão da escola.... de educação, de alfabetização, ela trabalhava com...
com... como a gente falava primeiro quando alfabetizava... Mobral! Ela trabalhava com
mobral e como nós duas conversávamos muito, as vezes ela pegava ideias de
alfabetização comigo. Então ela veio me visitar nesse mês de novembro, após a chegada
do Jackson e me convidou pra ir na escola, visitar a escola e os amigos que estudavam
ali. Quando eu cheguei na escola com o Jackson no braço... porque depois que eu
ganhei ele eu ia muito na escola, mas era eu entrar na sala e minha mãe mandava dizer
que ele tava chorando. Eu ia e voltava... até que eu desisti e fui cuidar dele. Aí esse mês
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de novembro que eu fui visitar a escola, meu professor de matemática, o nome dele é
Chicão... nem sei se ele ainda é professor, ele morava em Bom Jesus do galho, eu
acredito que ele ainda mora lá... acredito que nem ele lembra disso, mas eu lembro
muito bem do Chicão me chamando e dizendo – Uai Terezinha, não estou entendendo...
você não voltou pra escola? Só porque ganhou o menino não pode estudar mais? Aí eu
fui contar pra ele a história do motivo de eu não estar indo, por falta de saúde do
menino, aí ele falou assim você vai voltar, vai voltar porque ele já tá bom e eu vou
aplicar pra você todas as provas e os trabalhos que eu já dei eu vou aplicar pra você. Aí
eu fiquei apertada, porque eu imaginei que não ia dar conta, fiquei esse tempo todo fora
da escola e passando essa dificuldade com trabalho e com criança eu não ia dar conta,
quando eu tentei justificar ele virou e falou Ó não vou falar mais nada se você sair da
escola está assinando um atestado de burrice... Ele foi duro comigo! Então eu fui pra
casa e fiquei pensando... burrice é muita coisa n/é...aí voltei na escola depois, de cabeça
fresca, conversei com ele e voltei pra escola... ele disse que eu ia ficar de recuperação
porque de fato não tinha como recuperar esse tempo todo fora da escola, mas vai ficar
de recuperação e já olhei o que você tem e o que precisa fazer, mas você vai ficar de
recuperação e vai passar... vou te dar aula de reforço pra você passar na recuperação. Aí
eu voltei e passei em todas as matérias e só fiquei dele, porque já tinha somado as notas,
aí fiquei em recuperação com ele mas por poucos pontos também. Aí no dia da
formatura era o... programei o batizado do Jackson na minha formatura porque meus
colegas participavam também do batizado dele. Na hora ... fez o batizado e depois foi
fazer a colação de grau, então na hora da colação de grau ele fez meu certificado e me
chamou para receber o diploma.. aí eu fui num aperto porque eu sabia que tava de
recuperação, mas fui recebi o certificado igual todos os estudantes. Mas fui estudar
mesmo... passei janeiro estudando... a colação foi em dezembro e eu passei o janeiro
estudando, cuidando do menino debaixo de uma sombra de arvore que tinha lá em casa
e estudando... e... ele também deu algumas aulas de reforço e em matemática eu passei
com a maior nota, de toda a turma da sala de recuperação. Aí eu interrompi, depois de
acabar a 8ª série... no ano seguinte era fevereiro, abriu o edital para trabalhar na escola,
então eu fui concorrer o edital... o primeiro critério para ser contratada no Estado como
ajudante de serviços gerais era ter o segundo grau... como eles falavam? Segundo grau
não...
L - Fundamental? 8ª série...
T - Corrigindo, tinha que ter 8ª série, então esse era o primeiro critério e eu já passei
no primeiro, os outros depois foi somando. Então eu conclui a 8ª série em dezembro,
fevereiro eu fiz a prova e fui aprovada e em fevereiro mesmo eu fui contratada. Para
trabalhar na escola, então a partir daí minha vida já melhorou porque o que ninguém
tinha por ali, que era um salário, eu já tinha... na minha rua só eu tinha, então comecei a
trabalhar e minha vida... aí foi um extremo n/é! Com o salário que eu recebia já dava pra
comprar bastante coisa, só que na rua que eu morava a maioria do pessoal (inclusive
minha irmã) tinha muito filho e todo mundo passava muita dificuldade. Eu dividia as
coisas que eu comprava eu dividia com meus vizinhos, lá em casa podia contar trinta
meninos, assim, de manhã e a tarde... de manhã porque tinha as crianças e eles
entrosavam com os meninos lá de casa e a tarde eles voltavam porque tinha brincadeira
na rua e daí eles mesmos junto com a Eliane, que era a mais velha, já faziam a comida,
já comiam e já iam brincar! E aí voltando no estudo... Então eu já fui trabalhar e a partir
daí, por estar nesse trabalho surgiu um curso de contabilidade, ciências contábeis, numa
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cidade que era 7 km, então acho que já tinha uma média de dois ou três anos que eu
estava trabalhando de ajudante de serviços gerais e apareceu este curso de ciências
contábeis. Então eram 7 km pra ir e 7 km pra voltar, numa cidade perto de Quartel do
Sacramento chamada Pingo D‟Água, nós organizamos um turma da escola de pessoas
que trabalhavam na escola aí nós nos organizamos e fomos fazer Ciências Contábeis. A
gente ia a pé e voltava a pé então saia do trabalho... eu trabalhava de 06 às 12 ia pra casa
arrumar as coisas que eu tinha que cuidar em casa, as 16 horas ia a turma pra escola,
quando a gente chegava da escola era meia noite, chegava dormia e 06 horas tinha que
estar no trabalho. Então foi essa rotina do curso.
L - E esse curso durou quanto tempo? 1 ano e meio?
T - Não durou 3 anos, que era curso de Contabilidade.
L - Ah sim, não era técnico.
T - Isso eu sou... eu também formei em contabilidade e aí tive muitos colegas bons,
muito apoio dos colegas, dos professores, dos colegas de trabalho... Então... de filhos eu
parei no....
L - No Jackson
T - Aí estudando e trabalhando e criando família n/é... e produzindo! Ocupando,
resistindo e produzindo como diria o Pablo... O Pablo é meu orientador da
especialização em Educação do Campo na UFMG, ele... na minha banca disse: isso que
é ocupar, produzir e resistir! Então também me deu essa qualidade, na defesa. Então...
depois do Jackson eu tive a Tininha que é a Helaine, todo mundo chama a Helaine de
Tininha... então eu tive a Helaine e ela foi a ultima que eu tive lá no Quartel do
Sacramento, mudei com ela... aí nesse meio tempo eu continuava trabalhando e... eu
nunca deixei de participar das minhas atividades culturais religiosas, sempre fazendo
todos os meus trabalhos, meus estudos... mas vinculada sempre nas minhas praticas da
cultura religiosa. De visita as famílias, parte do meu trabalho para ajudar as pessoas,
doando coisas, então pratica do meu trabalho e essa questão da relação social e o estudo
ela foi sempre vinculada e a Helaine.... O Jackson eu ganhei no hospital, eu não falei, os
outros parto normal... (pausa longa) O Jairo... Só corrigindo, o Jairo eu ganhei no
hospital... o Jairo, o Jackson a Tininha já foi no hospital, então assim, meus momento...
antes de falar da Helaine e do Marcos, os meus momentos de... de dar a luz para mim
foram momentos de alegria, eu sentia feliz quando nascia que eu olhava, que meus
filhos eram perfeitos, que eram crianças bonitas, saudáveis. Os outros eu ganhei em casa
e o Jairo eu ganhei no hospital e eu recebi muita visita, porque ele foi a maior criança
que nasceu no ano.
L - Ah é?
T - recebi muita visita, o próprio prefeito que tinha relação com o hospital de São
Vicente, então ele tinha relação.. eu lembro do prefeito da cidade junto com a mulher
indo me visitar no hospital então isso também engrandece, saber que é merecedora de
visitas de autoridades... que na cabeça do povo, é uma autoridade importante, isso ainda
tá na cabeça de muita gente pensa isso do prefeito da cidade. Eu dei muita sorte de não
dar na minha cabeça de ter que dar o prefeito e a mulher do prefeito de ser padrinho e
madrinha dos meus filhos então, os padrinhos e madrinhas dos meus filhos tinham a
escolha n/é, tinha que ser pessoa trabalhadora, pessoa responsável, pessoa que eu sabia
que se eu precisasse, esse padrinho ou essa madrinha ia n/é... assumir responsabilidade
com meus filhos. Tanto da minha que nós moramos em terra de fazendeiro, não tivemos
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nem um fazendeiro que fosse padrinho de filho... nem da minha mãe, nem dos meus.
Então a gente tinha essa sabedoria dessa escolha
L - E dos seus filhos todos, você quem escolheu?
T - Foi.
L - O pai deles não participou disso.
T - Não, era mais eu que escolhia, assim... do Jaider ele fez uma escolha de padrinho
do meu filho no bar, sabe. Aí a dona... assim... não era bar, era uma vendinha, mas lá
eles vendiam cachaça também, mas aí um dia lá ele escolheu o padrinho do Jaider, só
que... como eu era muito amiga da dona do... da vendinha, ele me visitou e me contou
que ele tinha arrumado os padrinhos pro Jaider lá. Ela tava falando comigo e eu tinha
ganhado ele no outro dia ele tava lá arrumando os padrinhos e falou quem era os
padrinhos que ele tinha arrumado. Eu já fiquei preparada, mas uma das que ele falou eu
deixei, porque já era minha amiga e eu confiava... então ela foi lá me contar e tinha uma
família que ia se mudar , mas eles vão vir aqui pra ver se você vai convidar para eles
serem os padrinhos do seu bebê. Eles foram mesmo, mas aí eu não toquei no assunto
(risos) só a cumadre aparecida que ele tinha falado mas que eu concordei. Mas dos
outros todos fui eu que escolhi, a primeira era irmã dele, uma pessoa bacana... mas de
batizado foi a minha mãe, então eu sempre fiz essas escolhas... minha mãe também
orientava muito nessas questões.. Olha padrinho de filho e filha da gente tem que ser
escolhido mesmo, então nós não tivemos esse negocio de prefeito ir visitar, elogiar...
mas é só na visita mesmo. Depois eu ganhei a Tininha e não tinha mais tanta dificuldade
assim n/é... eu já tinha esse emprego que garantia minha permanência no estudo e no
trabalho. E com as famílias também que relacionavam ali, e assim... n/é.... como eu
sempre fui autentica no Movimento da Boa Nova e da Igreja, eu fui indicada para várias
atividades dentro e fora da comunidade. Entre essas teve o grito da Terra Brasil que era
puxada pela Igreja Católica, isso foi em 1993, então veio eu mais dois companheiros e
uma companheira também que era da Igreja e ajudava nos trabalhos da comunidades
então foi aí que eu conheci o Movimentos dos Sem Terra e me apaixonei pelo
movimento pelas músicas. Então os Sem Terra do segundo assentamento, que é aqui na
cidade de Tumiritinga... então eles estavam nesse evento, do Grito da Terra Brasil,
puxado pela Igreja Católica e quem mais destacava nesse evento era o grupo dos Sem
Terra, com as músicas, com as poesias, com a mística... e como eu sempre gostei muito
de música...
L - Até coloquei aqui para comentar com você, a musica é muito presente na sua
vida e esse gosto veio lá do seu avô n/é?
T - Era da família n/é... da minha mãe... a gente cantava muito nos eventos, nas
festividades então era da família mesmo.
L - E a primeira coisa que te chamou atenção no Movimento foram as músicas?
T - Isso... quando eu vi aquele povo cantando com aquela força e aquela energia,
meu olhar falava assim... esse povo aqui que é o meu povo.
L - E identificou no mesmo momento.
T - E as pessoas também... porque a gente já via, tinha o costume de ver a questão
social, de enxergar que tinha que ter alguma coisa para mudar, então a própria Igreja....
a própria Igreja não, o próprio grupo que a gente participava já inspirava isso. Então...
voltando antes, na escola que a gente estudava, a gente já fazia luta... fazia ocupação.
Porque antes de eu ir trabalhar na escola, eu trabalhava na roça e meu companheiro,
(meu ex-companheiro hoje) íamos eu, ele e minha mãe pra roça a gente tinha 2 hectares
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de terra alugada, na Acesita energética, então nós alugávamos a terra pra plantar...
então... essa relação do trabalho ela já.... eu nunca perdi essa relação do trabalho com a
terra, a vinda para o Grito da terra Brasil e o que me chamou mais atenção no
Movimento Sem Terra naquela mística, naquela musica, trazia muito ali pra aquele
momento essa questão da terra, do plantar, do colher, da classe. Então já falava da
classe que era a classe de trabalhadores rurais, então quando cantava ali “Classe roceira,
classe operária, ansiosa espera a reforma agrária, sabemos que ela dará solução, para a
situação que está precária, saindo o projeto do chão brasileiro de cada roceiro plantar
sua área, sei que na miséria ninguém viveria e a produção já aumentaria quinhentos por
cento até na pecuária” . Então essa musica já traz na sua essência n/é... essa questão da
mudança.
L - Um questionamento
T - Mas ela questiona e propõe, eu vejo assim que ela questiona e propõe ao mesmo
tempo essa mudança. Como eu falei que foi em 1993, nesse momento eu já me
identifiquei n/é.. assim como a equipe que estava comigo, então eu conheci o Brasilino,
hoje ele mora aqui também, ele era assentado de outro assentamento, mas por questão
de separa e conhecer outra pessoa ele foi morar com essa outra pessoa e também mudou
e nós achamos por bem ele morar aqui, por ser uma das pessoas que ajudou a criar o
movimento em Minas Gerais. Então até hoje, a partir do momento que eu conheci ele
até hoje ele morando aqui eu vejo nele uma coerência muito grande, na questão dos
princípios, na questão da luta, então é uma família que eu me referencio muito nele e na
companheira dele, aqui ele teve dois filhos, aprendi muito com ele. Então fui conversar
com o Brasilino.
L - Foi a primeira pessoa que você conversou?
T - Foi eu perguntei como a gente faz pra fazer parte desse Movimento. Ele me
disse Olha pra fazer parte desse Movimento você voltando lá na sua cidade você
voltando pra sua terra organiza umas famílias que a gente vai lá contar a história da luta
pela terra pra vocês. Depois que vocês entenderem a luta pela terra, quem sabe a hora
que surgir um acampamento e vocês quiserem vir pro acampamento... aí ele explicou o
que era o acampamento... como se dava. Então nós voltamos todos empolgados depois
de três dias de muita alegria, nós voltamos e fomos organizar as famílias. Tinha uma
diretora de uma escola também que eu trabalhava na mesma escola e ela também estava
nessa atividade.. porque toda vida nós fomos muito ligadas porque ela começou a
trabalhar nessa escola e eu estudava então ela foi trabalhar de professora, ainda quase
uma menina e eu estudava lá, então a gente cresceu nessa relação e fomos pra essa
atividade e quando voltamos a gente organizou as famílias pra alertar na precariedade
do trabalho. Então nós fomos conversar com as famílias que passavam tanta dificuldade
quanto a minha, lá na rua eu já era referência junto com outras mulheres pelas
atividades que a gente desenvolvia, então a gente reuniu as famílias e contamos tudo
que a gente viu. O Brasilino dizia que a gente tinha que fazer isso tudo mais no silencia
porque não podia dizer que isso era trabalho de base para ocupação... conseguimos
organizar 50 famílias e os militantes do MST fizeram 6 meses de trabalho de base,
traziam estudo e eu considero como um momento de formação. Falavam dos negros,
dos índios e das lutas dos povos que resistiram até chegar nas terras devolutas e
improdutivas. Depois de 6 meses surgiu esse acampamento que não era aqui mas uns 7
km de distancia num lugar muito bonito aqui na terra e no final de 6 meses saímos 28
famílias, das 50 que estavam fazendo a formação.
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L - E como ficou a questão do seu trabalho
T - Como eu tava puxando as famílias eles diziam que só ia se eu viesse, então eu
decidi que vinha... conversei com minha mãe e ela disse que escutava muito sobre a
reforma agrária e que poderia ser perigoso, mas o que não era perigoso na vida n/é?
Então eu vim . Viemos e fomos despejados e moramos na BR, construímos uma casa/
barraco e fizemos uma escola para as crianças que estavam lá não perdessem o vinculo
com a escola, mas depois eles foram estudar na escola do município. Nesse meio termo
eu engravidei do Chezinho, que é meu filho mais novo, fez 19 anos agora.
L - Como ele chama?
T - Marcos Ernesto, chamam ele de Chezinho por causa do Che Guevara. Marcos
Ernesto em homenagem a um padre que ajudou a gente muito e ele é vivo até hoje...
padre Ernesto. Então foi por causa do padre e do Che...
L - Nome forte.
T - Ficou mesmo n/é... então eu resolvi vim de vez e larguei meu trabalho e vim
com meu ex-companheiro e alguns dos meninos e eu revezava entre a casa em Quartel
do Sacramento e o acampamento, na casa ficou minha mãe, a Regiane, a Neurilane...
Mas aqui no acampamento tinha uma vantagem, depois que vem pra cá o filho não é só
meu filho é responsabilidade do coletivo. Já entrei no setor de educação, eu não tinha
formação pra ser professora, mas ajudava na escola que funcionava aqui onde era o
galpão. A gente construía o planejamento das atividades junto com as crianças, os
limites.. a partir das demandas deles é que a gente criava os planos de aula.
L - Então eles eram responsáveis pelo próprio aprendizado.
T - Isso, eles é que organizam também o espaço escolar. Como eu já tinha
trabalhado em escola, eu me inscrevi para trabalhar na escola aqui do bairro Santa
Paula, como servente escolar e fui chamada.. fiquei 9 anos na escola de Quartel do
Sacramento e 4 anos aqui do bairro e depois desse tempo eu fui indicada pelo MST para
fazer o curso de Pedagogia da Terra no Espirito Santo. Conversei com a diretora e pedi
para ela me liberar da escola para fazer o curso, porque eu não podia largar n/é... ela
disse que poderia mas só se eu conversasse com alguém da secretaria e eu logo mandei
uma carta pro secretário de educação pedindo pra me liberar porque era meu sonho
estudar... mas foi muito atrevimento muito grande da minha parte (risos)
L - E deu certo?
T - Deu ele me liberou remunerada e antes não existia isso não. Eu estudei 3 anos na
pedagogia da alternância e foi muito difícil terminar o curso, tinha muita leitura, muito
trabalho pra fazer... tinha a monografia e minha escrita é muito errada, tinha que
escrever muito.
L - Qual tema que você abordou?
T - Sempre me incomodou muito a relação da direção da escola com os pais, as
comunidades e eu era servente, mas eu me considerava uma educadora... eu sempre
questionei a direção... uma vez sumiu um dinheiro da escola e a gente fez a limpeza no
sábado e quando foi na segunda feira a diretora chegou pra conversar e propôs de
dividir o dinheiro entre as serventes, eu logo disse que não pagava, falei que era muito
cômodo a pessoa entrar na escola, roubar e só as ajudantes pagarem! Que ela tinha que
dividir entre todos os trabalhadores inclusive ela que era a diretora, mas era suspeita
também. Muitas colegas queria pagar mas eu não aceitei porque isso era um
preconceito, n/é... só porque era as ajudantes que iam roubar. Então eu já me

87

considerava uma educadora popular, eu mudei o espaço do trabalho porque as pessoas
que conviviam comigo já começavam a ver as coisas de outro jeito.
L - seu comportamento influenciou outras pessoas, n/é.
T - E acabou que a gente não pagou o dinheiro. Mas uma vez eu perdi a chave de
uma sala na escola e a diretora teve que arrancar a fechadura e eu chamei ela e disse...
agora eu tenho que pagar, olha o valor da fechadura e da mão de obra porque agora foi
irresponsabilidade, agora é um compromisso meu.... Então voltando ao tema da
pesquisa eu queria ver como se dava a relação da escola e da comunidade, ficou um
projeto fraco... magro... mas a descoberta da minha pesquisa o pessoal do assentamento
mesmo disse que as mães que iam na reunião, e elas falaram que quando chegavam na
reunião da escola eles falavam tão mal das crianças e não falavam nada de bom que elas
tinham feito na escola e falaram que a relação com a escola tinha que ser de troca e
apontar os valores negativos e positivos e que tinha essa dificuldade n/é... . Outra coisa
que apontaram é que se os alunos estudassem aqui na escola e se as professoras fossem
aqui do assentamento ia ser melhor porque elas já conheciam os pais e as mães e minha
pesquisa não era de intervenção mas a gente definiu que ia fazer... ocupar a escola e o
coletivo indicou as professoras, eu fui uma das que foi indicada a Maurina que não
formou na Pedagogia do Movimento, mas era uma pessoa que casou com um assentado
e veio morar aqui a comunidade indicou o nome dela e a Sueli que tinha feito magistério
pelo Movimento, então ficou nós três. Nessa escola eu fiquei 2 ano e o coletivo era
forte, bem diferente de hoje, tinha representante de cada núcleo, de estudantes do bairro,
de pai e mãe, as professoras.. então foi a Maurina, a Sueli e eu como professoras e a
Dona Geralda como ajudante de serviços gerais.
L - Ela também foi indicada?
T - Foi indicada. Mas como minha tarefa não era só na escola, não era só na sala de
aula isso começou a criar algumas contradições e a nossa escola era vinculada... até hoje
é vinculada a outra escola e a direção da escola não é própria do Movimento, então ela
não entendia isso.... falava muita coisa e eu sabe... a gente sempre confrontava as ideias.
Por ultimo eu fui numa atividade combinada aqui no assentamento com o coletivo, foi
combinado no sentido de reunir o coletivo e eu coloquei a importância de contribuir
com a luta da Cemig, foi uma mobilização que nós fizemos. Eu fui na atividade e deu
conflito, deu polícia e prendeu muita gente e eu não podia sair do acampamento que nós
fizemos... um acampamento na praça da Assembleia e eu não podia... não tinha
recomendação de sair daquele espaço por segurança mesmo... depois do conflito a
recomendação era pra não sair dali. Então eu não vim, ligaram falaram comigo, mas eu
decidi que tinha que respeitar a decisão coletiva do assentamento. Essa diretora reuniu
e o coletivo daqui reuniu também e eles acharam que não ia dar certo e aí combinaram
que eu não ia... que na hora que eu chegasse ia conversar comigo. Então eu entendi que
a decisão do coletivo daqui era que eu não dava conta de ficar na escola e fazer as outras
tarefas. Quando eu cheguei tinham as pessoas que ficaram responsáveis de conversar
comigo e eu cheguei e fui trabalhar na sala de aula, porque eu tinha deixado o tema
gerador antes de sair e os meninos tinham trabalhado isso enquanto eu estava fora e eles
chegaram e me contaram da reunião.
L - E era que turma? 4º e 5º ano?
T - Isso, eles falaram de prejudicar o aprendizado, mas eu falei que os meninos
estavam com base para ir pra 5º ano... eu acredito que não atrapalhou, acredito que
ajudou porque eles participavam da minha... da nossa luta mesmo não indo nas
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atividades porque eu trazia os temas geradores pra dentro da sala de aula para ajudar na
história e a alfabetização deles. Mas eu já estava entendendo que pra mim o Movimento
é maior do que a escola... a escola... o espaço escolar é muito importante, mas o
Movimento é muito maior, muito mais importante então eu falei isso e concordei e pedi
pra diretora mandar o termo de dispensa que eu queria assinar o termo. Assinei... não
vou falar que sai feliz porque sei que minha presença era importante na escola, a gente
conhece com o que a gente pode contribuir... Mas tinha o pessoal de outros
acampamento que já estava de olho pra eu ir ajudar também, então no impacto da minha
saída eu não pensei duas vezes em mudar do acampamento, O Chezinho era pequeno
também, minha mãe estava morando comigo e sentiu todo esse impacto.... eu mudei e
fui ajudar a escola, porque meu forte no assentamento... no assentamento não, no
Movimento aqui no Rio Doce é a criação de escola. Então mudei pra outro
acampamento, fiquei um ano contratada pra ajudar a organizar a escola... depois fiquei
em outro acampamento pra ajudar, mas minha mãe passou mal teve um AVC e eu tive
que voltar pra cá. Depois disso fui indicada para o curso de Especialização em
Educação do Campo na... em São Paulo, na nossa escola Florestan Fernandes que fica
em Guararema, a minha turma foi a primeira de especialização a maioria de nós era
dirigente, então a gente ajudou também na construção dessa escola.
L - Lembra em que ano foi?
T - Ah não lembro.... Pedagogia da Terra eu terminei em 1999, mas eu olho na
minha pasta depois. Então conclui o curso de especialização e fui pra direção nacional
do Movimento e em 2013 eu conclui outro trabalho em parceria com a escola Florestan
Fernandes e com o Pronera.... foi na Fio Cruz. E por fim concluo esse ano a segunda
especialização em educação do Campo na UFMG e parceria também.
T - Então eu me orgulho muito da minha raiz de trabalhadora rural e me orgulho
porque do tempo que eu convivo com o Movimento, com o coletivo eu aprendi muita
coisa, então eu devo boa parte do grande aprendizado da minha vida ao Movimento
Sem terra e as minhas conquistas porque o que eu não realizei antes com tanto trabalho,
com dificuldade e luta... eu conquistei com pouco tempo aqui no Movimento... E penso
que essa educação libertadora está comigo desde a infância que é um princípio
importante na formação. Eu acredito no chão da escola. Outra coisa que eu me orgulho
é conseguir criar 8 filhos sem desviar a rota ........
L - Aí retomando é... a pergunta que foi feita antes da gente acabar aqui é a relação
com a sua mãe, você estava começando a falar se ela tinha vontade ou não de aprender a
ler... a escrever.
T - Então, como eu já disse anteriormente, a minha mãe era analfabeta. Não sabia
assinar o nome, nem ler. Ela teve uma fase que foi muito interessante que foi a fase do
... porque analfabeto na votava n/é... porque não sabia escrever e tinha que saber
escrever porque votava na cédula n/é... e ali tinha que marcar os quadrinhos, então
depois que nós aprendemos a ler e que a gente votava, aí minha mãe também passou a
votar. Então ela teve vontade de aprender para ela também poder votar, então ela
aprendeu a votar a partir daí, então eu fui uma das que ensinou ela a escrever o nome
porque tinha que assinar o nome também, então ela aprendeu a desenhar, mas era só
desenhar ela não aprendeu a ler as letras. Ela aprendeu a desenhar as letras
L - Para escrever o nome dela n/é?
T - Pra desenhar o nome dela pra poder votar, mas ela teve muita dificuldade de
aprender a desenhar, nós fizemos... ela mesma fez... pediu a gente pra riscar n/é o nome
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dela e depois ela colocou em cima de um papelão e foi queimando em volta da letra,
então quando ela fosse votar aí era só ela riscar em cima das letras. Ela aprendeu a
desenhar o nome para ir votar e os quadrinhos, aí a gente colocava n/é.. o que vinha
primeiro... qual que a gente votava. Então ela fez isso, aí depois do papelão que ela
aprendeu ... que a gente ia desenhando e ela passava por cima... Quando ela votou a
primeira vez ela aprendeu a desenhar o nome, pra desenhar lá na hora e das outras vezes
ela mesmo já desenhou o nome, queimou em volta e já fez a letra. Daí ela só riscava em
cima do desenho, então foi o momento que eu lembro dela se esforçar para aprender a
ler... só pra votar n/é..
L - Também quero saber da sua relação com a família do seu ex-companheiro, com
as irmãs dele... tem uma hora que você fala da irmã dele. Então eu anotei aqui para
voltar nesse assunto.
T - Então.. a minha relação sempre foi muito tranquila, com todo mundo da
comunidade onde morei, com os grupos sociais, então toda vida foi muito tranquila
minha relação com os outros e com a família dele não foi diferente não... inclusive teve
uma vez que o irmão dele morava em São Paulo, chegou lá em casa e viu que as coisas
não estavam muito bem e foi na mercearia, comprou um monte de coisa e levou pra
casa... então minha relação é boa até hoje.
L - Alguém da família dele envolveu com o Movimento também?
T - Não... na verdade quando eu vim com o Movimento, ele nem queria vim, eu
achei que naquele momento aí era que nós dois íamos cada um pra um lado. Ele não
vinha, falava que não vinha e eu me arrumei, arrumei as crianças e na hora que ele viu
que vinha todo mundo ele veio também.
L - Então a família dele vem cá, conhece...
T - Já vieram sim. Eu quando vou lá em Quartel, vou na casa deles.
L - E a família dele também é família de trabalhador rural?
T - É... eu só conheço... que eu tenho mais proximidade .... porque eu conheço os
três irmãos, eles são três irmãos... mas eu tenho proximidade mesmo com uma que mora
em Quartel do Sacramento porque eles tem uma propriedadezinha pequena... são
pequenos proprietários mas são trabalhadores rurais, tanto ela quanto o marido dela
L - E dos sobrinhos que você citou tem algum que está estudando... eles formaram
no ensino médio? Algum está fazendo uma graduação?
T - Não.. eles fizeram o ensino médio... todos!
L - Então, fizeram ensino médio e nenhum fez um curso de graduação n/é?
T - Não... eles fizeram o ensino médio e continuam aqui. Aqui a maioria do pessoal
que mora aqui tem ensino médio, a maioria... que é o terceiro ano n/é?
L - Isso. E dos seus filhos, todos fizeram o ensino médio também?
T - Todos fizeram o ensino médio.
L - Aí só a Regiane que fez o curso....
T - Regiane fez medicina! A Helaine... só assim que as meninas elas não cursaram
faculdade mas elas tem muita habilidade pra muita coisa, muita coisa mesmo. A Eliane
trabalha com salão de beleza, ela aprendeu as coisas por conta própria e depois fez
cursinho para aperfeiçoar. A Tininha a gente fala que ela é mil e uma utilidades porque
ela tem habilidade para tudo o que ela pega pra fazer... a gente olha assim miudinha
igual você, mas ela sabe um tanto de coisa, ela mexe com beleza.. faz unha muito bem,
mexe com cabelo muito bem e sabe pintar, pega máquina de costura e corta e costura.
Ela tem muita coragem, uma menina muito corajosa, ela entrou na autoescola e tirou

90

carteira de moto, então ela pega a moto e vai pra qualquer canto sabe... precisa de ir
aqui ela vai. Depois entrou na autoescola e tirou carteira pra carro... então ela é assim,
precisou dela pra viajar.. é com ela mesma. Pra questão de saúde, ela tem muita
habilidade, até porque ela ajudou a cuidar da minha mãe e do meu tio, então ela tem
muita habilidade pra esta questão do cuidado. Se ela tá lá no acampamento e alguma
irmã dela precisa... qualquer pessoa falar que precisa da Tininha pra ficar uma semana,
ela larga tudo e vai. Então ela é muito habilidosa, não está cursando faculdade ainda
mas ela já tem olhado algum curso na área que ela quer fazer e ela gosta de estética e de
saúde.
L - Que é o cuidado com o corpo, cuidado com a saúde.
T - A vocação dela é pra isso aí, ela vai acabar fazendo, mas elas vão aperfeiçoando
no dia a dia para aquilo que elas sabem fazer.
L - E... só pra finalizar então, me fala como é estar no Movimento hoje, o que
significa isso pra você. E comenta sobre sua convivência com o outro... você até
comentou que é uma convivência tranquila, mas quero saber se tem algum conflito,
alguma questão. Você podia aproveitar também e falar... porque foi a questão religiosa
que te trouxe para o Movimento e para saber como você lida com isto hoje se você
participa dos movimentos religiosos, como o Assentamento aqui lida com a Igreja...
T - Então... Do que é o Movimento n/é... eu já até comecei a falar que hoje o
Movimento Sem Terra é um Movimento educativo n/é, dos trabalhadores e das
trabalhadoras Sem Terra, é um Movimento n/é que a gente escuta das pessoas quando a
gente conversa, que é uma referencia no Brasil. O Movimento se torna uma referencia
por causa do xxxx, desses 30 anos de resistência e de existência e segundo as pessoas
que já estudaram mais, nenhum movimento durou 30 anos. Pessoalmente eu imagino
que é pela mística, pela organicidade, pelos princípios do... que o Movimento traz na
sua essência e ... na história do Brasil nós aprendemos que toda conquista ela só se
tornou realidade a partir das lutas n/é... e a Reforma Agrária também não é diferente e
sabemos que a Reforma Agraria ainda não aconteceu o que aconteceu e o que acontece
é uma divisão das terras... de terras evolutas muito tímido já havia um tipo de reforma
agraria que era pra se fazer no governo do João Goulart que aqui onde nós moramos era
pra ser um plano piloto da reforma agrário, mas no golpe militar de 64 ele se tornou,
n/é... ele se tornou golpe. Então nem a reforma agrária clássica, que era pra ter
acontecido, que não era a reforma agrária que ia favorecer os Sem Terra, os
trabalhadores, ela não aconteceu. Então o Movimento vai estudando, vai elaborando no
sentido de aproximar de algo que possa ter um projeto diferenciado para a classe
trabalhadora tanto dos Sem Terra, quanto dos trabalhadores em geral. Por último agora
nós fizemos o sexto congresso é... nós elaboramos ao longo de um debate sobre a
reforma agrária popular e um estudo com toda a base do Movimento n/é... com os
acampados e assentados elaboramos um estudo de reforma agrária popular. Esperamos
que esse programa... esse projeto de reforma agrária popular ele possa de fato ter algum
sucesso, mas pra esse sucesso acontecer ele vai depender da população, da classe
trabalhadora compreender e divulgar e de uma certa forma ajudar a desenvolver n/é...
esse novo programa de reforma agrária que o MST propôs e foi aprovado no sexto
congresso. E da convivência n/é... onde tem muita gente e tem gente de diferentes
pensamentos e precisa ter mesmo porque não podemos pensar todos iguais, de
diferentes pensamentos, de diferentes culturas, de diferentes lugares... encontra num
espaço coletivo e que a gente precisa de reformular, refazer ou abrir mão de algumas
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coisas que a gente traz pro coletivo, então gera conflito porque eu chego... por exemplo
eu, vim de um... a maioria de nós, eu vim de uma sociedade individualista e daí quando
a gente chega no Movimento a gente estranha porque tem toda uma organicidade, que
são os princípios e tem suas místicas e que a gente... até que a gente compreende isso a
gente leva bastantes XX e os conflitos existem e vão sempre existir, porque os conflitos
de ideia são necessários para que a gente chegue num pensamento social e socialista é
preciso ter conflitos de ideia e... então as vezes também, por mais que a gente faz com a
melhor das intenções há conflitos. Mas estes conflitos, ao meu ver, ao longo da minha
história no Movimento, ele só serviu pro crescimento, pro aprendizado e aqui no
Assentamento a gente vê muito isso também, que as vezes a gente tem alguns
problemas, mas esses problemas são fáceis de resolver porque são discutidos no
coletivo. Então as pessoas... a gente aponta o erro da gente e o erro dos outros e os
outros também apontam nossos erros, mas a gente da conta de resolver no coletivo é
uma crítica, uma autocrítica, uma avaliação no sentido de ajudar a gente n/é... Ajudar a
compreender melhor o lugar que a gente atua, o Movimento que a gente atua, como a
gente desenvolve nossa capacidade de organização então esses conflitos não são
conflitos de morte, de matar...
L - É um conflito que ajuda o grupo a crescer n/é...
T - Às vezes algumas pessoas não compreendem isso, mas também no meio de tanta
gente não tem como atingir todo mundo mesmo, mas a maioria aqui por exemplo se for
perguntar pelo Movimento, a maioria sabe falar isso que eu tô falando aqui. Por mais
que não estudaram, que não passaram por uma faculdade, mas passaram por curso... por
algum curso de formação, então o pessoal que está aqui sabe falar disso que eu estou
falando.
T - E a questão da Igreja n/é... essa questão da religião é forte em qualquer lugar e
aqui no Assentamento ela traz esse... essa cultura religiosa, não é só aqui não no
Assentamento, n/é... então aqui tem Igreja, tem liderança que ajuda coordenar. Eu
menos porque hoje eu tenho outras tarefas além das que eu fazia, porque no início eu
falei muito da Igreja n/é.. não falei dos partidos políticos porque também lá na minha
infância ajudei a criar o Partido dos Trabalhadores de Bom Jesus do Galho e isso eu não
falei antes. Agora na Igreja é menos porque eu tenho muitas outras tarefas, além de
ajudar a criar as atividades no Assentamento... porque aqui eu faço parte da
coordenação, faço parte da associação e.. do setor de educação, então tenho várias
tarefas... e nas festas também n/é... eu contribuo e participo bastante e em palestras em
Universidades... sempre tem palestras e me chamam.. ou tem reunião de outros
Movimentos e eu sou indicada para poder contribui e acaba que a Igreja mesmo eu não
tenho tarefa nenhuma não. Mas quando eu estou aqui e vai ter missa eu vou.
L - Mas na organização mesmo você não...
T - Na organização religiosa não, eu não faço parte do grupo. Então nós temos um
grupo aqui de festas comemorativas, festa da terceira idade e nós nos organizamos
juntos... Representante da Igreja, representantes do centro de formação e representante
da comunidade, então a gente organiza no grupo. Então quando é a Igreja que vai puxar
uma atividade aí nós estamos juntos: Coordenação, Associação e Centro de formação.
Quando é o centro de formação aí é a mesma coisa... então nós temos esse grupo bem
organizado.
L - Percebi ontem como todo mundo participou, organizou e se envolveu no Chá
com Poesia.

92

T - Então a gente faz isso, lá na frente de coordenar a questão dos religiosos não...
mas tenho um filho, o Jackson, que participa efetivamente da organização do espaço
religioso e a Regiane também, por ser criada pela minha mãe, ela tem muita essa
presença da cultura religiosa. E a maioria deles também participam, mas eu
pessoalmente não tenho nenhum compromisso com a atividade de organizar o espaço da
Igreja, sou participante como os outros daqui, mas também por causa... eu não paro
muito aqui, mas quando eu estou eu me envolvo com tudo. Aí é uma divisão de um lote
n/é.. uma discussão que vai ter (discussão assim, um debate), eu tô junto e se tem que
sair pra fora também eu tô junto... Como eu sou da direção estadual, tem tarefa estadual.
Semana passada fui pra zona da Mata, fiquei lá três dias no Assentamento discutindo a
questão da educação, da escola e ajudo a acompanhar as escolas aqui de perto, então
vira e mexe eu tô saindo para resolver...
L - Pra visitar outros lugares.
T - É.
L - E esse partido que você ajudou a fundar você já era casada?
T - Não, foi antes de casar.
L - Então bem novinha você já se envolvia. Você foi com algum tio, alguém da
família ou foi por sua conta mesmo?
T - Não, foi por minha conta mesmo. A minha mãe também influenciava n/é...
Porque geralmente a família influencia, só que eu acho que isso vai mais do... vai mais
influenciado pelos pensamentos também n/é... porque meu tio era de um outro partido e
quando a gente era mais criança ele influenciava, depois não.. depois a gente começou a
pensar com a própria cabeça. Então eu ia pro Partido do Trabalhadores, isso aí era do
nosso conhecimento, do conhecimento da minha mãe e daquilo que a gente conhecia e
que acreditava.
L - E se você puder falar de um filho sue que vai seguir seu... sua trajetória, que vai
ser liderança do Movimento que vai se envolver.... qual você acha que vai assumir esse
papel?
T - Então... é uma coisa que não posso afirma n/é.. dessa continuidade dessa
liderança, mas a maioria deles tem esses princípios, seguem os princípios e atualmente
quem está mais envolvida no processo da luta, que está no Acampamento ajudando é a
Neurilane e a Helaine, então as duas estão mais efetivas no processo. Mas eu fico
imaginando também , porque a natureza do MST hoje não é a mesma de quando eu
cheguei aqui, porque eu vim pro Movimento por falta de opção... eu não tinha outra
opção, aí a preocupação além da quantidade de filhos que eu tinha era também a
preocupação de quem morava próximo de mim. Hoje não, hoje tem muita opção, o
perfil do Sem Terra hoje é outro, não é aquele nosso de ser da raiz mesmo de
trabalhador rural. Hoje o perfil é outro.. as pessoas vem dos bairros, as vezes nunca
trabalhou na roça, mas n/é... interessa ter... não tem moradia, o emprego... tem
emprego, mas se mora na cidade tem que pagar tudo... luz, água, moradia, o salário não
dá... então eles veem o crescimento de outros assentamentos e vão em busca dessa
melhoria.
L - Inclusive o MST ajuda também nas ocupações urbanas também n/é
T - então já tem essa outra característica n/é... eu hoje já me consolidei no
Movimento, já me consolidei n/é... porque? Eu hoje estou com uma família criada.
Ainda não aposentei, não tenho salário... vivo do meu trabalho de casa, da roça, mas
assim, da criação de porco n/é... que eu mexo com criação de porco também quando
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estou em casa, mas é a família que cuida e não tenho filho pequeno mais hoje então eu
me sinto realizada. Então não tenho que ficar preocupada Ah eu tenho que arrumar um
salario bom.. eu tenho que receber salário, porque hoje eu estou com minha vida
consolidada. Claro que a hora que eu aposentar vai ser melhor, eu não preciso me
preocupar... mas eu não preocupo mais que eu tenho que ter um ... a única coisa que eu
ainda preciso pra completar minha liberdade é fazer autoescola que eu não fiz ainda e as
pessoas ficam assim : Não sei porque você ainda não tirou carteira, você faz tanta coisa
difícil... aí eu falo que é porque eu não priorizei isso inda, na hora que eu priorizar vai
sair n/é... porque sempre o que eu quero pra mim eu consigo, então no dia que eu
priorizar... eu já estou sentindo muita falta disso de fazer autoescola, que seja de carro
ou de moto, mas eu prefiro de carro e ter um carrinho pra poder movimentar... Igual as
meninas estão no Acampamento é tão perto, mas se não tiver um transporte ou se não
tiver carteira pra alugar um transporte, não consegue chegar. Então agora acho que é
isso pra terminar de realizar. E na minha vida pessoal para divertir eu levo uma vida
muito tranquila... eu aparentemente... parece que as pessoas me amam muito, tem muito
respeito por mim, gostam de estar perto de mi, de sair comigo, tanto minhas amigas
como você viu ontem e eu tenho muitos amigos também que me admiram... então eu me
sinto bem contemplada.
T - Separei do meu marido porque ele... não separei porque a gente brigava, porque
batia, não era por isso... porque não deu mais mesmo. Ele não foi aquilo que eu
esperava... e quando eu entrei no movimento por se relacionar muito e com muito
homens também, ele acabava me incomodando de me chamar atenção perto dos outros,
sabe, de eu estar conversando com uma pessoa e ele chegava e falava algo e isso me
incomodava, não me realizava então eu preferi parar.
L - E hoje a relação é tranquila também.
T - é tranquila, a gente mora na mesma casa, não tem briga.... porque também ele
não mexe com a minha vida e eu não mexo com a dele. Então se eu tenho que sair, eu tô
saindo... eu gosto de dançar, quando tem forro eu vou... Agora estou acompanhando o
grupo da terceira idade então tem forro aqui eu venho ajudo na cozinha, ajudo nas
coisas, danço. Tem que sair daqui, já tem os ônibus que vão... eu já dou meu nome, já
vou e quando é perto aqui eu pego e chamo as meninas que tem carro e a gente vai
junto. Agora estou frequentando mais aqui então estou frequentando muito o SESC que
é um clube aqui de perto que frequenta mais o pessoal da terceira idade
L - Aproveitando a vida
T - E tem uns artistas que cantam também para a terceira idade com as musicas bem
voltada pro nosso tempo, isso também ajuda no ego e eu faço mais por questão de boa
vivencia mesmo... de saúde... porque sei que a dança faz bem para a saúde, a boa
musica, o bom papo, então eu gosto desses espaços como espaço de energia boa mesmo.
L - Então é isso... obrigada pelo seu tempo disponível para mim... para esta
pesquisa.
T - Eu também agradeço por você achar interessante vim fazer esta conversa, espero
que esta pesquisa possa servir para ajudar tanto no seu trabalho enquanto estudante,
enquanto mulher, enquanto pesquisadora, como também pode servir de exemplo para
outras mulheres a gente vem aqui para cumprir uma missão, uma missão boa. Na bíblia
tem uma celebração de aniversário que diz que ninguém vem a vida por acaso, vem para
cumprir um projeto... fala que é um projeto de Deus e esse projeto eu não levo ele ao pé
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da letra para não sair do ritmo social. Eu acho que esse projeto é de vida... de vida digna
para todos. Então que este trabalho possa servir para isso.
L - E esse tempo pequeno que eu fiquei aqui já aprendi muito, senti a boa energia
que você passa para os outros, então agradeço esse tempinho de vivencia com você
também.
T - Fique a vontade para colocar isso no trabalho e eu foquei mais nas lutas mas
também tem o setor de saúde que eu me aproximo muito do setor de saúde do MST, da
própria juventude... os meninos procuram muito quando precisam de alguma coisa, vem
perguntar, pedir pra encaminhar então a minha vida no Movimento é um movimento!

