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No ano de 2017 iniciamos um trabalho de campo nos assentamentos rurais 

localizados no município de Buriticupu, Maranhão, Brasil, cujo objetivo era identificar e 

analisar os artefatos trançados de fibras. Ao longo da pesquisa, muitas foram as idas e 

vindas a campo e, é sobre esses encontros com os assentados que trata estes rascunhos. No 

projeto de pesquisa desenvolvido através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica – PIBIC Ensino Médio, nosso objetivo era analisar as relações entre artefatos e 

assentados, enquanto neste artigo objetificamos o estudante-pesquisador desse projeto e 

assim partimos da tríade jovens-pesquisadores/assentados/artefatos.  

Nos últimos anos tem crescido no Maranhão, de forma considerável, a inserção 

de estudantes do Ensino Médio na realização de pesquisas, programas como PIBIC3 

Ensino Médio dos Institutos Federais e Geração Ciência ofertado pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa no Maranhão, são exemplos de iniciativas que tem como objetivo 

proporcionar a produção de conhecimento científico por jovens estudantes, que tem 

iniciado a pesquisa de campo antes mesmo de adentrarem as universidades. Logo, não foi 

diferente para os jovens que fizeram parte deste trabalho de campo, dessa forma 

destacaremos a importância dessa iniciação científica a partir das experiências e vivências 

desses estudantes com o fazer etnográfico. 

 

Sobre o campo, sobre encontros... 

 

Na introdução do projeto elaborado para realização da pesquisa 

ARTE(FATOS) E ASSENTADOS: memórias e lugares, os assentamentos foram 

descritos como projetos de desenvolvimento onde ocorrem processos de 
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desterritorialização4, uma vez que pessoas são deslocadas de um espaço geográfico e 

reterritorializadas em novos espaços. Gostaríamos de chamar atenção para a expressão 

“pessoas são deslocadas de um espaço geográfico”. Até então, entendíamos que os 

assentamentos rurais eram formados somente a partir dos deslocamentos, efetuados pelo 

governo, de comunidades tradicionais dos seus respectivos territórios de origem para novos 

lugares. No entanto, logo ao darmos início a esta pesquisa foi possível compreendermos 

que os assentamentos rurais localizados em Buriticupu se originam a partir de ocupações 

territoriais. Essas ocupações, em muitos casos, foram cenários de grandes conflitos. 

Conforme Norder (apud BERGAMASCO, 1997), a política dos assentamentos rurais 

visava sobretudo resolver conflitos: 

 

A partir de meados dos anos 80 registra-se, de forma lenta e irregular, a 

implementação de assentamentos rurais em todos os Estados da Federação. 

Como afirma Norder (1997), são projetos criados muito mais para resolver 

situações de conflitos localizados do que situações de pobreza e exclusão social, 

ou mesmo para resgatar o potencial produtivo da agricultura familiar 

(BERGAMASCO, p. 37, 1997). 

 

É justamente em meados da década de 1980 que tem início a ocupação do 

primeiro Projeto de Assentamento (P.A) em que realizamos o trabalho de campo, no P.A 

Vila Pindaré. O referido assentamento está localizado a 45 km da sede Buriticupu. Em 

conversa com Dona Marluce (55 anos), uma das primeiras moradoras a ocuparem a área, 

esta relatou: “Chegamos aqui em 1986, nós éramos quarenta pessoas, só duas mulheres, eu 

e mais outra. Nós viemos de São Luís pra cá atrás de terra pra plantar”. Na ocasião, D. 

Marluce descreveu os diversos conflitos entre o grupo de ocupantes e os fazendeiros os 

quais se diziam proprietários da terra ocupada. Destacou as condições precárias em que 

viviam “arranchados” debaixo de lonas no meio da mata. Conforme os conflitos se 

intensificavam os abrigos eram deslocados dentro da área ocupada, como uma política de 

resistência. 

Outro assentamento também oriundo da década de 1980, onde a ocupação não 

ocorreu de forma pacífica, foi o P.A Babilônia, inicialmente ocupado por 35 pessoas, 

sendo a maioria oriunda do município São Bernardo-MA. Nesse assentamento, novamente 

temos uma mulher como liderança, Anália Santos Alves (60 anos), perseguida por 
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pistoleiros contratados por fazendeiros para matá-la. Conforme nos relatou Dona Anália, 

por diversas vezes saiu fugida pela mata sendo caçada por pistoleiros e pela polícia. 

 

Quando chegou um belo dia, minha amiga, que eles viram que eu não ia ceder, 

eles invadiram e colocaram o major Vinicius, que tinha chegado aqui nessa 

época, pra jogar a gente de lá pra fora, mas não conseguiu. A gente brigou, a 

gente lutou, se escondeu, correu. Eu tive que jogar a minha filha no chão, com 

três meses de nascida, porque a polícia foi na minha casa que o major mandava 

me buscar. Aí eu procurei pra ele: “o senhor trouxe mandado do juiz?”. Ele disse 

não! Pois então eu não vou! Eu só vou com mandado do juiz. E eu sabia que aqui 

em Buriti não tinha, só tinha em Santa Luzia. [...]. Aí ele voltou e diz que o 

major falou pra eles: “Mais que homem são vocês, vão buscar um farelo de 

gente, um pingo de mulher daquele e vocês não conseguem trazer? Pois eu vou!” 

Aí eu disse pra meu marido: “agora o angu engrossou e eu não posso mais ficar”. 

Peguei minha filha de três meses, deixei os outros, e vazei pra onde o meu pai 

mora, lá perto de Santa Luzia. Quando ele chegou: “cadê a mulher?”.  Caçaram 

por debaixo da cama, reviram tudo, mas não acharam. Eu passei três dias na casa 

do meu pai e ninguém mandou dizer nada pra mim. Eu disse: “a poeira baixou!”. 

Aí eu peguei meu bebê e vim toda contente. Quando a D20 para, que eu desço, tá 

a polícia revirando tudo. Gado já tava na rua, já tinham queimado o pasto, aberto 

as porteiras e o povo tava aquele alvoroço. Aí minha cunhada correu: “minha 

amiga corre que a polícia tá atrás de ti”. Eu disse: “Pega!”. Joguei o bebê e parti 

no mato. Corri, corri no mato e deixei minha filha lá. [...]. Eu corri 2km dentro 

do mato. Aí eles pensaram que eu tinha ido pra Casa Redonda, aí foram me 

esperar lá. Só que eu fui pra Quarta Vicinal. Aí lá da Quarta Vicinal eu mandei 

um contador, veio aqui atrás do Vila Nova, aí levaram ele lá e eu vim com ele e 

foi que eu compareci na delegacia. [...]. Aí eu disse para o major que ele ia ter 

que prestar conta comigo lá em São Luís, mediante o juiz federal: “Lá eu quero 

ver se o senhor vai me prender e mandar seus soldados atrás de mim. Eu não tô 

em terra sua, eu não tô em terra de Chico do Rádio, nem também tô em terra de 

David Alves Silva. Nós estamos numa terra abandonada.”  

 

 

A fala de Dona Anália traz informações importantes sobre os conflitos 

territoriais e também acerca do papel da mulher na luta pelo direito a terra, uma terra que 

como bem definiu a mesma, é “uma terra de ninguém, uma terra abandonada”. Nessa terra 

antes abandonada e agora ocupada por lavradores o objetivo principal é a produção 

agrícola.  

Nessa busca por terra para o cultivo, assim também foi formado o P.A 

Tabocão, no entanto sem os conflitos registrados na mesma dimensão daqueles ocorridos 

no P.A Vila Pindaré e P.A Babilônia, conforme descreveu Seu Gerson Veríssimo de Melo 

(57 anos), conhecido como Parafuso: 

 
Vamos botar o Parafuso com esse povo dele... “que povo meu, que eu nem tinha 

povo”. Disseram que era povo meu porque eu fui na carrada [...]. Vamos mandar 

o Parafuso mais o povo dele pra o Tabocão que lá não tem ninguém. Nós tava na 

sede da Cikel, no dia 11 de junho. Esse Tabocão pra cá, fazia uns dias que tinha 



acontecido as mortes lá na sede. Mas a notícia que se tinha lá era que esse 

Tabocão, os pistoleiros que escapou correram tudo pra cá. Ninguém era doido 

nem de falar de uma pessoa vir pra cá, que o cara fazia era zangar. Quem era 

doido de peitar pro rumo do Tabocão? Ai quando deu 2h da madrugada, né, aí 

nós saímos de pé. Nós era vinta e poucas pessoas, isso em 1996. Nós chegamos 

dia 18 de outubro de 1996 lá na Cikel. No dia 19 de madrugada nós já viajamos 

de lá da sede, a pé pra aculá. Não foi direto pra cá, porque aqui era só mata 

virgem, não tinha nenhuma vareda. [...]. As mulheres só era duas, a minha e essa 

outra que ainda mora bem aqui. Nós ainda estamos três aqui dos antigos, eu D. 

Maria e o Neguinho. [...]. Quando nós chegamos lá, dentro dos matos, isso 

distante de água uns 20km mais ou menos. Aí chegamos lá já tinha madereiro 

tirando madeira, dentro da área. Aí eu mandei chamar o proprietário da 

madereira pra gente conversar, pra ele parar de tirar que a gente ia tomar conta 

alí agora. Aí ele queria pagar a madeira, aí eu não quis. Eu disse, não senhor, eu 

não vou vender o que não é meu. 

 

 

Conforme aponta Seu Parafuso, novamente temos a presença das mulheres. O 

interessante é que estas mulheres constituem na maior parte dos relatos um número 

pequeno em termos quantitativos, mas bastante expressivo no que diz respeito a 

importância das mesmas no processo de ocupação e formação dos assentamentos. É 

importante destacar que o papel dessas mulheres, extrapola o cuidar da casa e o trabalho 

agrícola, conforme Ferrante e Duval (2010): “Seu trabalho extrapola a esfera doméstica e a 

construção do lugar, enquanto seu papel também é o de tecer importantes estruturas das 

redes sociais internas e externas às comunidades”.   

É válido destacar, de acordo com Seu Parafuso, que o P.A Tabocão surge como 

extensão de outro território ocupado, P.A 07 de Maio, presente na fala de Seu Parafuso 

como sede da Cikel. Nessa localidade, destaca a presença de conflitos, ainda na década de 

1990, onde acarretaram muitas mortes.  

Ao lado da resolução de conflitos, é necessário, uma vez conquistado o espaço 

ocupado, dar condições para os trabalhadores rurais, especialmente no que compete ao uso 

da terra, conforme Bergamasco e Esquerdo: 

 
No contexto da reforma agrária brasileira, o termo assentamento está relacionado 

a um espaço preciso em que uma população será instalada é, portanto, uma 

transformação do espaço físico, cujo objetivo é a sua exploração agrícola 

(BERGAMASCO; BLANC-PAMARD; CHONCHOL, 1997). Como o seu 

significado remete à fixação do trabalhador na agricultura, envolve também a 

disponibilidade de condições adequadas para o uso da terra e o incentivo à 

organização social e à vida comunitária. Aliado a isto, está o fortalecimento e 

ampliação da agricultura familiar, que consiste na exploração de uma parcela de 

terra tendo como trabalho direto a mão-de-obra familiar (BERGAMASCO E 

ESQUERDO, 2010). 

 



Entendendo os assentamentos, enquanto espaços físicos onde é instalada uma 

determinada população, tendo como principal objetivo o uso da terra no que compete a 

produção agrícola. Questionamos sobre como ficam as práticas artesanais nesse novo 

espaço e se as condições dadas para a agricultura familiar correspondem às necessidades 

de produção dos artefatos. Ao realizar o trabalho de campo e questionar sobre o fazer 

artesanal nos assentamentos, percebemos claramente problemas relacionados à falta de 

matéria-prima para produção de objetos trançados de fibras. A maioria dos assentados é 

oriunda de outros lugares, com uma paisagem e vegetação diferente. Para esses novos 

lugares, ao trazerem o conhecimento de como realizar suas funções e elaborar seus 

artefatos, é necessário a matéria-prima. Com a falta dos materiais no novo lugar, a 

produção e persistência dessa tradição, que consiste no fazer cofo, abano, tipiti, meansaba, 

quibano e outros objetos trançados com fibras de babaçu e tala de guarimã, é afetada, 

conforme relatou Seu Parafuso: 

 
A gente consegue a palha é fora. Aqui não tem palha de coco e nem tem guarimã 

pra fazer o quibano, a gente consegue é fora, lá na Terceira a palha de coco. E o 

guarimã não tem aqui de jeito nenhum, só em Santa Luzia. O guarimã é nativo 

de brejo e aqui é coisa que não tem, aqui é sequeira.  

 
Isso aí eu aprendi só vendo os outros fazer. 

 
Meu pai sabia fazer tudo enquanto. Minha irmã, o lavrador, tens uns que não 

sabe fazer, mas é pouco que não sabe, quase todos eles sabe fazer, porque tem 

que aprender, porque a gente necessita. Olha a pessoa se achar dentro do mato, 

com a família, sem um tostão, sem ter onde buscar nada, o cabra tem que se virar 

nos trinta ou é nos sessenta, sei lá. Não é fácil não! Aí o cabra vai aprendendo, 

devagarzinho. 

 

 

Seu Parafuso, conhecedor desses fazeres com fibras, destacou a falta de 

matéria-prima na localidade e como a necessidade o levou a aprendizagem de artefatos 

trançados de palha. Na ocasião relatou também que os mais jovens não sabem fazer tais 

artefatos, especialmente por conta da distância em que a matéria-prima é encontrada, o que 

não possibilita a produção constante dos objetos e a observação dos mais jovens desse 

fazeres.  

Após percorrermos os assentamentos P.A Vale Pindaré, P.A União, P.A São 

João do Vale Verde, P.A Babilônia, P.A Lago Azul, P.A Califórnia e P.A Tabocão, apenas 

nos dois últimos assentamentos conseguimos identificar a produção de artefatos, pois em 

todos os outros a falta de matéria-prima não possibilitou a continuidade dessa produção 



com fibras. No entanto, foi possível coletar “aqueles que sabem fazer” em todos os 

assentamentos, persistindo tais artefatos enquanto “estilhaços de uma memória” 

(ALQUATTI E CAMPOS, 2015), de um lugar de origem. 

Compreendemos a partir de Weiner (1987, p. 159 apud GONÇALVES 2007, p. 

27) e Alquatti e Campos (2015) que os artefatos são o que restam “de um tempo e de uma 

história”, “guardam o que no passado é vital para nós”.  Logo, os processos de 

desterritorialização pelos quais passam os assentados podem gerar fatores significantes 

para que práticas artesanais relacionadas a uma tradição familiar, que sempre estiveram em 

constante relação com um lugar de origem possam deixar de serem praticadas. Os 

assentamentos rurais ao darem condições para a sobrevivência das famílias de assentados, 

nem sempre dão condições para a sobrevivência dos artefatos. 

No processo de catalogação dos artefatos, procurou-se informações sobre o 

fazer e uso de tais objetos. É válido destacar que não conseguimos catalogar 

imageticamente alguns artefatos, pois em sua maioria conseguimos apenas encontrar os 

detentores do conhecimento acerca do saber fazer. Aquelas pessoas que possuem na 

memória o exercício de tal prática. 

Os dados descritos acima foram coletados a partir de muitos encontros, regados 

a café, suco, gentileza... Essa receptividade nos assentamentos é que nos possibilitam ouvir 

relatos como este:  

 

Essa experiência de poder conversar e compartilhar momentos com os 

moradores dos assentamentos, assume um valor imensurável. Pois é a partir 

disso que a pesquisa se desenvolve, os conhecimentos são ampliados e também 

existe uma construção pessoal enorme nesse processo todo. O contato com as 

pessoas, a forma como elas nos recepcionam, saber ouvir o que elas tem a nos 

dizer, faz com que criemos, de certa forma, um vínculo com elas. E isso 

enriquece não só a pesquisa mas também a nós, e é por isso que cada trabalho de 

campo ficou guardado em minha memória. (Kamila Carvalho Feitoza, 2018). 

 

A partir da fala da estudante-pesquisadora Kamila Feitoza, podemos 

compreender a importância da pesquisa de campo para estudantes que em seus primeiros 

contatos com o fazer etnográfico ficam encantados com OUTRAS paisagens, OUTROS 

aromas, OUTRAS experiências de vidas. Experiências que em alguns contextos inspiram, 

como é o caso das lideranças femininas, D. Marluce e Anália Alves. Quando os estudantes 

são questionados sobre algo da pesquisa que nunca esquecerão, é unânime destacarem “as 

mulheres guerreiras” que encontraram em campo. Além de humanizar e tornar ainda mais 

sensível todos os envolvidos na pesquisa. E isso pode ser observado a partir da gentileza, 



simplicidade e disposição com que os moradores dos assentamentos recepcionam e tratam 

os pesquisadores durante as visitas, estreitando assim os laços entre pesquisador-assentado 

e transformando positivamente um pouco de cada um dos envolvidos, através do 

compartilhamento de saberes e aprendizado sobre o outro e seu espaço.  

As visitas aos assentamentos possibilitaram um papel de importância e 

significação para os estudantes. O fato de irem aos locais pesquisados e, por meio de 

diálogos, conhecerem como se deu cada processo de formação dos assentamentos, a 

experiência com artefatos que os moradores possuem, a existência ou não da produção 

desses artefatos e todos os motivos que fizeram com que tais práticas artesanais persistam 

apenas nas memórias dos assentados. Além dos estudantes entrarem em contato com 

histórias de vida e sobrevivência, bem como a importância e utilidade de cada objeto na 

vida dos assentados, permitiu que os estudantes produzissem conhecimentos a partir de 

relações e descobertas que se desencadearam no decorrer de cada encontro, pois somente 

assim a pesquisa se desenvolveu e os objetivos alcançados acabam influenciando na vida 

acadêmica e na formação profissional dos jovens-pesquisadores envolvidos nesses 

encontros. 

A partir da pesquisa aprendi sobre os projetos de assentamentos, sobre os quais 

eu não tinha nenhum conhecimento. Pude perceber que os assentamentos estão 

ligados a história do município de Buriticupu, o que possibilitou um 

conhecimento mais aprofundado sobre a cidade a qual estou morando há 

praticamente três anos e sobre a população diversa que forma esse município. O 

projeto de pesquisa fez eu me identificar bastante durante todo o processo, 

primeiro porque não sou natural de Buriticupu, assim como todos os assentados 

entrevistados. Depois, os materiais trançados de fibras, fizeram parte da minha 

vida em outro local de moradia, ou seja, na minha memória persistem esses 

artefatos, mesmo que minha experiência não seja a do “saber fazer” e isso 

também foi relatado pelos moradores. Por fim, todos os assentados possuem uma 

história de luta pela terra e pela sua sobrevivência e dos seus familiares que é de 

pura inspiração pra mim, além de levarem a vida de uma forma simples e serem 

donos de uma generosidade sem igual. A experiência me proporcionou um novo 

olhar acerca dos assentamentos e dos artefatos e também me fez buscar na 

memória lembranças sobre a minha própria história. Ela me trouxe muitos 

conhecimentos que só puderam ser aflorados com o decorrer da mesma, além de 

oportunizar um amadurecimento em relação aos estudos, descortinar e estimular 

o meu lado pesquisadora. (Kamila Carvalho Feitoza, 2018). 

 

 

Na fala da jovem-pesquisadora Kamila Feitoza, compreendemos como o 

conhecimento adquirido pela estudante acerca da história dos assentamentos, possibilitou, 

ao mesmo tempo, uma reflexão sobre a história de seu próprio lugar de origem, sobre os 

artefatos com os quais manteve contato durante a infância. O trabalho de campo realizado 

nos assentamentos permitiu um novo olhar acerca dos artefatos, até então vistos pelos 



estudantes sem grande importância ou significados, porém o encontro jovem-

pesquisador/assentados favoreceu a valorização e importância dos objetos e os significados 

que eles assumem na vida de cada assentado. Nesse contexto, concluímos destacando que 

nesse encontro etnográfico, constituído da experiência da observação dos artefatos e do 

diálogo com os moradores dos assentamentos, nos possibilitaram conhecimentos acerca de 

artefatos e pessoas que resistem. 

 

 

 
Imagem 1 –P. A Califórnia – Vila Bem-Querer 

 

 

 

 
Imagem 2 – P.A Califórnia – Vila Bem-Querer 



 
Imagem 3 – P.A Califórnia – Vila Bem-Querer 

 

 
Imagem 4 – P.A Califórnia – Vila São João 

 

 
Imagem 5 – P.A Tabocão 

 



 

 
Imagem 6 – P.A Tabocão 

 

 

 

 

 

 
Imagem 7 – Palmeiras de babaçu – Terceira Vicinal 
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