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O presente simpósio propõem discussões de pesquisas e intervenções que têm como
objeto a realidade dos movimentos sociais do campo. São estudos que buscam realizar o
diálogo entre os saberes psicológicos e os conhecimentos produzidos pelos modos de vida dos
homens e mulheres rurais. Tais pesquisas tem como objetivo abrir campos de reflexão e
produções conceituais norteadoras para a análise e prática do psicólogo em uma área ainda
muito insípida e pouco explorada: a realidade camponesa.
Ao compreender o saber científico como processo historicamente localizado, nos
deparamos com um conhecimento que não é forjado alheio a realidade, ao contrário ele é
produto e produtor deste mundo o qual ele busca se debruçar e pesquisar. O conhecimento
produzido pelos saberes científicos atuam diretamente sobre a realidade, falar de um
determinado objeto de estudo é descrevê-lo, afirmá-lo e neste processo construí-lo. A ciência
atua com seus saberes enquanto uma prática discursiva que ao nomear o mundo, descreve
seus objetos e em seu percurso, produz modos de manejar e controlar, com seus aparatos
conceituais e metodológicos, a vida dos outros. A ciência não se apresenta como um
observador distante à realidade, mas como um atuante manufaturador, que por meio de seus
saberes, ordena as relações de poder em verdades fabricadas para o mundo (Foucault, 2006).
Com base nesta compreensão de ciência, como campo de constituição da vida, é que
questionamos os saberes psicológicos, enquanto epistemes que atuam, para além da
construção de conhecimentos, produções ontológicas, ou seja, saberes que produzem noções e
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concepções de homem e de mundo. Conhecimentos que não estão apartados das produções
políticas e históricas, mas que atrelados a elas respondem e concebem modos de subjetivar e
classificar as formas de viver.
Quando esta concepção é lançada à reflexão das relações entre os conhecimentos psi e
a vida do homem e da mulher do campo, apresentam-se algumas dissonâncias entre estes
modos de vida e as concepções de subjetividade compartilhada por esta ciência. A psicologia
enquanto saber científico funda seus pilares sobre a modernidade e a realidade urbana na qual
esta supostamente se produz, na construção de uma subjetividade que responde, nos fins do
século XVIII e início do século XIX, a sociedade industrial em ascensão. Na formação de
uma subjetividade que acompanhasse as ordens do modelo econômico político capitalista em
construção (Rose, 2008).
Os conhecimentos psicológicos se produzem como resposta às necessidades do
capitalismo industrial, e erige suas bases alheias às formas de vida do sujeito do campo. Este
distanciamento pode incorrer em erros e submeter tal realidade a enquadres que não respeitem
a complexidade de composição dos conhecimentos da realidade rural, sua relação com a terra,
a natureza e as formas diferenciadas de sua organização comunitária e produção subjetiva
(Rose, 2008).
A psicologia ao figurar a imagem do sujeito urbano como modelo, pode submeter às
práticas da vida do campo e desautorizar seus saberes, na imposição de um modo de vida
supostamente adequado e universal, que comprovado e legitimado pelo estandarte do saber
científico, coloca-se como parâmetro de verdade a ser seguida. Estes parâmetros científicos
universais forjam uma subjetividade dita adequada e ideal e atuam como forma de controle a
outros modos de existências que não se figuram nestes enquadres.
O processo de apropriação das formas de vida pelo capitalismo não se processa apenas
por meio de seus aparatos econômico-políticos, mas insere-se nas formas de ordenação dos
processos subjetivos, em espaços micropolíticos que engendram corpos produtivos e
submetidos. No capital mundial integrado, como apresenta Guattari (2004), os signos do
capitalismo se ramificam aos lugares mais longínquos, na tentativa de integrar os modos de
vida à ordenação do capital. A atuação da psicologia insere-se nesta rede de interação
micropolítica, ao ser compreendida como a área do saber que atua diretamente sobre o campo
da vida e das produções subjetivas, podendo: tanto instrumentalizar grupos e comunidades a
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apropriarem-se de seus conhecimentos na conquista da autonomia sobre seus modos de vida;
quanto instituir modos de vida dominantes, que ao se pretender hegemônicos, não
correspondem à realidade na qual se debruçam, ordenando relações de opressão sobre uma
diversidade de conhecimentos e concepções de mundo que divergem deste parâmetro
universalizante.
A identidade camponesa encontra-se como uma subjetividade marginal frente aos
processos de dominação organizados pelo modo de produção capitalista. Este expressa-se
enquanto opressão no cotidiano brasileiro na concentração de terras nas mãos de
latifundiários, processo que vem se desenvolvendo desde o período colonial, até a atual
expansão do agronegócio, que desapropria tanto a terra quanto o trabalho do camponês com a
mercantilização da agricultura e do modo de vida rural (Leite e Dimenstein, 2011).
Frente a este enquadre de marginalização, que os movimentos sociais do campo
apresentam-se como propostas de resistência e enfrentamento, os quais exigem o
reconhecimento do modo de vida camponês como uma identidade política que propõem
afirmar as produções subjetivas do mundo rural. E com ela buscar a garantia de direitos
fundamentais ainda negados. Como afirma Gonçalves Filho (1996), é com o outro
compreendido como meu igual que produzimos laços de solidariedade, e são estes laços que
permitem elaborar nossas experiências de humilhação social e sofrimento político. A garantia
de direitos não é apenas o acesso a determinado serviço ou saber, mas é a possibilidade de no
encontro com o outro, em laços de amizade, construir um projeto político coletivo.
A identidade camponesa deve ser pensada de forma plural, apesar do olhar pejorativo
que se dá ao sujeito rural, como a imagem do caipira, ou do matuto, aquele destituído de saber
e conhecimento, o mundo do campo apresenta em sua constituição diversos atores e grupos
sociais, como: índios, mulheres camponesas, quilombolas, ribeirinhos, faxinalenses, sem
terras, seringueiros, vaqueiros, entre tantos outros. Cada qual com suas peculiaridades
regionais, étnico-raciais, de gênero, de trabalho as quais expressam-se nas formas diversas
como eles ocupam seu espaço, fazendo da terra seus territórios e seus modos de viver.
A luta pelo direito a terra torna-se base fundamental para a garantia da dignidade do
sujeito rural. Porém, o modo como esta terra é apropriada e tornada território por esta
diversidade de atores, tem de ser pensada em sua diversidade. Assim, as políticas públicas,
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como modo de garantia de acesso aos direitos fundamentais, devem respeitar e dialogar com
estas especificidades de formas de conceber e intervir sobre a realidade (Leite et. al, 2013).
São com estes questionamentos que as pesquisas deste simpósio pretendem trabalhar,
para além de uma psicologia fundamentada no olhar urbano, compreender as ruralidades por
meio de suas relações e produções e, neste processo, permitir a emergência das subjetividades
camponesas, como lugares construção de saberes sobre as vidas no campo.
A temática do simpósio une as quatro pesquisas a seguir, já que procuram dialogar os
saberes psicológicos junto aos movimentos sociais do campo, na busca de práticas e reflexões
que endossam categorias analíticas e métodos à uma psicologia em contextos rurais.
O trabalho proposto pelo pesquisador Saulo Luders Fernandes busca realizar uma
reflexão inicial do percurso histórico das comunidades quilombolas no Brasil, a luta do
movimento negro rural por reconhecimento e a repercussão dos efeitos da definição política e
jurídica do conceito quilombo na vida destas populações. Para além deste retrato, o trabalho
objetiva apresentar uma revisão sistemática realizada em torno das publicações realizadas em
psicologia que tem enquanto objeto de pesquisa as comunidades quilombolas, dentro de um
recorte temporal de 10 anos (2004 à 2014). Neste recorte temporal e por área de
conhecimento foram encontrados 11 artigos que tratavam da temática, os quais foram lidos
sistematicamente para formação posterior de categorias temáticas por assunto tratado. A
pesquisa se faz relevante para sinalizar aos pesquisadores da área quais são as temáticas
pesquisadas e as necessidades de investigação na área.
A segunda pesquisa que fomentará a discussão, foi realizada pela pesquisadora Carla
Fernanda Barbosa Monteiro com mulheres agricultoras familiares no noroeste do Paraná. O
trabalho objetivou problematizar o tradicional modelo de aferição de Qualidade de Vida
(WHOQOL-100 e WHOQOL-bref) com o objetivo de compreender o que agricultoras
familiares compreendem por Vida de Qualidade. Buscando uma ressignificação do conceito, a
pesquisadora denominou o discurso das agricultoras, como Vida de Qualidade e não
Qualidade de Vida. Isto, para que reiterássemos as diferenças entre o discurso científico e
coletivo daquela categoria. Através do estudo foi possível problematizar o modelo tradicional
de avaliação de Qualidade de Vida e a desconsideração de questões que perpassam a realidade
camponesa no Brasil. Como por exemplo, desigualdades sociais e de gênero, discutidas no
trabalho realizado.
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O terceiro trabalho pretende discutir algumas contradições e trazer alguns
apontamentos sobre a formação de professores e psicólogos no âmbito do Desenvolvimento
Humano, Aprendizagem e Psicologia Escolar/Educacional. O intuito é tratar da necessidade
de contextualização em termos de consideração do perfil do alunado, em consonância com as
especificidades do contexto de formação e atuação, especificamente o semiárido alagoano, a
partir da experiência enquanto docente no âmbito da expansão universitária. Partimos do
pressuposto que nosso currículo é descontextualizado, e que temos que propor e consolidar
elementos que acrescentem à formação dos futuros professores e psicólogos a
problematização de nosso espaço, de forma crítica e como base no pressuposto da interrelação entre o rural e o urbano, sem privilégio da perspectiva dicotômica entre esses âmbitos.
Portanto, realizar pesquisas e investigações no contexto rural é adentrar a esta
realidade compreendendo-a como objeto de estudo e não como lugar onde a investigação
acontece, para destas investigações derivar conceitos e práticas que vão ao encontro das
necessidades dos homens e das mulheres do campo.
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O presente trabalho apresenta-se como uma revisão sistemática que objetiva realizar
uma reflexão crítica das produções de pesquisa em psicologia que tem como objeto de estudo
as comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas são compreendidas como grupo
étnico/racial, que pautados em processos históricos de resistência negra que na luta por
reconhecimento, objetivam a garantia de seus direitos fundamentais, no acesso a terra e a
políticas públicas que respondam as suas necessidades (Fernandes e Munhoz, 2013).
Estima-se no Brasil a existência de 2.200 comunidades quilombolas. Destas
encontram-se reconhecidas 1886 comunidades, as quais já passaram pelo processo jurídico de
certificação enquanto quilombo. Porém, o reconhecimento não é a garantia direta dos direitos
conquistados as comunidades quilombolas, com efeitos de efetivação de políticas públicas em
seus territórios e no direito a terra como bem maior a sobrevivência de suas formas de viver.
O processo de reconhecimento é passo necessário à este processo, porém não sua garantia.
Esta afirmação é constada pelos dados apresentados de comunidades quilombola que
apresentam-se com a titulação de suas terras, sendo apenas 218 das 1886 reconhecidas, o
equivalente a 11,5% do total de comunidades quilombolas certificadas que apresentam-se com
acesso a este direito fundamental (SEPPIR, 2014 e INCRA, 2014).
Estes dados apontam para as dificuldades presentes nos territórios negros rurais, que
apesar de conquistarem seu reconhecimento identitário como quilombolas a partir do art. 68
da constituição de 1988, o qual garante “Aos remanescentes das comunidades de quilombo
que esteja ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado
emitir-lhes os títulos respectivos” (Brasil, 1988), este não garante de forma efetiva a
objetivação material destas formas de viver. Já que as políticas públicas necessárias a
confirmação de sua cidadania, ainda são escassas e precárias, e o direito a terra como
afirmação de seu território são ainda negligenciados. Como afirma Fernandes e Munhoz
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(2013), quanto ao processo de efetivação das identidades quilombolas, as quais apresentam-se
reconhecidas, porém marginalizadas quanto a garantia de seus direitos.
Apesar da psicologia apresentar estudos no mundo rural, sua tradição teóricometodológica consolida-se em pesquisas desenvolvidas

nos centros urbanos, no

desenvolvimento de categorias analíticas voltadas a esta realidade. Categorias estas, que por
vezes, inscritas como universais, são deslocadas para compreensão do modo de vida rural.
Tal deslocamento enquadra as expressões do sujeito do campo aos moldes do mundo urbano,
realizando uma leitura enviesada a qual não apreende as especificidades e as pluralidades dos
territórios rurais (Leite et al., 2013).
Utilizou-se como metodologia para estudo o método de revisão sistemática, o qual
objetiva, por meio de um recorte temporal sistematizar de forma crítica e analítica as
produções científicas de uma determinada área, buscando nas bases de dados de periódicos o
que está sendo pesquisado. A importância deste tipo de estudo é que ele possibilita uma
visualização das produções de saberes em uma determinada área, apontando para as lacunas
presentes neste conhecimento e as futuras pesquisas necessárias (Martins et al., 2013).
Nesta revisão sistemática buscou-se investigar as produções da psicologia na interface
com as comunidades quilombolas, em um recorte temporal entre 2004 à 2014. Para atingir tal
objetivo, buscou-se nas bases de pesquisa Scielo e Lilacs, tendo como descritores os termos
quilombo(s) e comunidade(s) quilombola(s) presentes em qualquer parte dos artigos (resumo,
palavras-chave e corpo do texto). Foram encontrados 143 artigos distribuídos nas diversas
áreas do conhecimento, como recorte do estudo, foram selecionado apenas os artigos
publicados em periódicos específicos de psicologia entre 2004 à 2014. Com base neste recorte
metodológico, por área de conhecimento e tempo, foram selecionados 11 artigos que tratavam
da temática em psicologia. Com a leitura crítica destes artigos pode-se caracterizar alguns
elementos como: as temáticas estudadas; as revistas os quais estes estudos estão publicados;
os tipos de estudos utilizados nas pesquisas; e as concepções que estes estudos trazem de
quilombo enquanto objeto de pesquisa.
Quanto a área temática os estudos apresentam-se vinculados, em sua maioria, a temas
de psicologia social, sendo: quatro artigos discutindo identidade quilombola, dois estudos
sobre memória social nestes territórios, dois que tratavam da produção do conhecimento e os
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saberes tradicionais, outros dois que discutiam vínculos e relações familiares e um sobre
psicologia comunitária, como segue no gráfico 1:
Gráfico 1. Quantidade por assuntos tratados nos artigos
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As temáticas tratadas refletem nos periódicos no qual estes estudos foram publicados,
que apresentam-se concentrados nas revistas: Psicologia & Sociedade, Psicologia Política e
Psicologia em Estudo, todas com 2 artigos publicados. Das três mais relevantes, apenas uma
apresenta-se como uma revista de área mais abrangente, Psicologia em Estudo, porém esta
encontra-se como periódico de grande relevância acadêmica por publicações que presam pela
inovação na área. Já as outras duas, Psicologia & Sociedade, Psicologia Política e Psicologia,
apresentam-se como área de concentração a psicologia social.
As referências dos estudos amparadas na psicologia social reverberam nos tipos de
estudos que apresentam-se majoritariamente com: estudos de campo, métodos etnográficos e
pesquisa participante. Apenas uma pesquisa de cunho bibliográfica se faz presente. Como
segue no Gráfico 2:
Gráfico 2. Tipos de estudos nos artigos
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Quanto as definições do conceito de quilombo, um dado relevante é que mesmo os
onze artigos tratarem de territórios negros, apenas três deles problematizam e incluem em
suas reflexões a temática étnico/racial. O que evidencia uma dificuldade dos psicólogos em
compreender as especificidades das comunidades quilombolas como territórios negros, que é
atravessada em seus modos de vida e produção social pelas categorias raça e etnia.
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As informações construídas neste estudo permite realizar algumas análises quanto as
produções de pesquisas de psicologia em comunidades quilombolas. Os temas de pesquisa
demonstram o interesse por áreas de estudo características da psicologia social, com maior
número de estudos voltados para a identidade, memória, saberes tradicionais, vínculos
familiares. Estes estudos apresentam um interesse dos psicólogos para o entendimento dos
processos psicossociais nestes territórios, como necessidade de entender as produções
relacionais e intersubjetivas do modo de vida quilombola. Uma questão que deve ser
levantada é a ausência de estudos sobre políticas públicas nestas comunidades, já que uma das
lutas em evidência nas comunidades quilombolas é pela implementação de políticas públicas
em seus territórios como garantia de acesso aos seus direitos.
As revistas que apresentam mais publicações são revistas da área de psicologia social,
o que reflete o interesse dos psicólogos para os estudos dos fenômenos psicossociais nestas
comunidades. Em consonância com as temáticas investigadas e as publicações nas revistas da
área de psicologia social, os tipos de estudo caracterizam-se por uma abordagem de pesquisa
de campo, com entonações a pesquisa participante e etnográfica, frente as pesquisas teóricas.
O que demonstra como área de pesquisa marcada por formas metodológicas de estudos
características da psicologia social.
Quanto as discrepâncias nas concepções do quilombo e seu território, as quais não
incluem em suas compressões discussões sobre as relações étnico-raciais e suas categorias,
revelam pouco contato dos psicólogos com tal temática e a necessidade de inserirem-se nestas
discussões, para não situarem-se nos territórios quilombolas alheios às suas especificidades
históricas e políticas. As discussões étnico-raciais, levantam problemáticas que estão no cerne
das produções subjetivas das comunidades quilombolas, nas problemáticas vivenciadas em
seu cotidiano e no acesso destas aos seus direitos. Ser negro rural em uma sociedade que erige
suas bases em um modelo branco colonizador, apresenta-se como determinante histórico que
reverbera nas produções cotidianas das comunidades quilombolas.
As categorias étnico-raciais tornam-se conceito chave para a compreensão dos
problemas enfrentados pelas comunidades quilombolas no Brasil. Raça entendida, não como
categoria biológica, a qual foi desconstruída pelos geneticistas do século passado, mas como
produção social que perpetua no cotidiano relações de exclusão e violência, por propor por
características fenotípicas diferenças quanto a moralidade, inteligência, beleza e capacidade
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existentes entre grupos sociais (Schucman, 2010). No caso do Brasil, de acordo com Martins
(2013), a categoria racial pode ser traduzida como étnica, quando estas diferenciações são
orientadas a determinado grupo social pelo seu lugar de origem, ancestralidade, crenças e
cultura em comum.
Ainda que com contribuições teóricas relevantes para a inserção dos saberes
psicológicos nas comunidades quilombolas, no entendimento de seus processos políticos e
psicossociais, as investigações nestas comunidades apresentam-se incipientes, levando em
conta que em 10 anos foram publicados apenas 11 estudos.
Outra consideração relevante é a necessidade de considerar o território quilombola,
para além do local ou tema no qual a pesquisa se desenvolve, e tomá-lo objeto de estudo, na
construção de categorias e conceitos que contemplem suas relações, processos e
peculiaridades, na produção de saberes que auxiliem as comunidades em sua organização e
luta política.
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Unidade Educacional de Palmeira dos Índios – AL, Brasil;
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Palavras-chave: Educação do Campo. Formação Psicologia. Atuação Psicologia.

O intuito desse trabalho é discutir as especificidades da formação e atuação de
professores e psicólogos no âmbito do desenvolvimento humano e atuação nas instituições
educacionais no contexto do semiárido. Focaremos a relação entre a Psicologia e a Educação
no agreste e sertão alagoanos, a partir da perspectiva do formador.
A expansão das universidades públicas, especificamente as federais, para os interiores
dos estados tem suscitado debates em torno do embasamento e das práticas que devem
considerar as especificidades do contexto dos cursos de graduação. Neste sentido, destacamos
a necessidade de considerar a origem dos graduandos, as demandas contextualizadas de
estudo e atuação durante a graduação e os espaços de atuação profissional nesse contexto
interiorano.
Temos sido instigados a promover essa discussão a partir da atuação enquanto
professor na formação de professores e na formação de psicólogos. Essa atuação tem se dado
no modelo de expansão universitária da Universidade Federal de Alagoas, no Campus do
Sertão e na Unidade Educacional de Palmeira dos Índios – Campus Arapiraca, sertão e agreste
alagoanos, respectivamente. Essa formação tem sido promovida com base nos conhecimentos
e práticas em torno do Desenvolvimento Humano, da Aprendizagem e da Psicologia Escolar e
Educacional.
Nos espaços e momentos de formação, educador e educadores em processo de
formação profissional tem sido provocados constantemente a contextualizar literatura e
práticas consolidadas a partir da perspectiva de homogeneização da formação humana.
Nossas vivências e observações das contradições nos permitem afirmar que o contexto
do campo tem sido negado historicamente, ao mesmo tempo em que há a consideração de que
os sujeitos desses contextos devem constituir subjetividades a partir de um paradigma
urbanocêntrico (ARROYO, 2007).
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particularidades e diversidades de sujeitos, culturas e territórios, visando um projeto de
sociedade que implica na histórica e necessária sujeição da população do campo a um modelo
de desenvolvimento consolidado de industrialização e consumo urbanos, além do
agronegócio. É possível afirmar, a partir de Marx (2004), que esse processo atual se configura
como reprodução da expropriação do agricultor engendrada desde os séculos XIV e XV.
Sob o argumento do desenvolvimento sustentável, diversas entendimentos tem se
construído no intuito de atualizar práticas agrícolas e organização dos trabalhadores do
campo, sem considerar que as atuais políticas educacionais trazem em seu bojo uma
atualização do processo de expropriação do agricultor, sob o argumento da qualificação para o
assalariamento do mesmo (SANTOS, 2009).
Nesse sentido, conforme Tonet (2008), compreendemos a impossibilidade da formação
humana, uma vez que a formação integral, com o viés da formação para o trabalho no âmbito
da educação, prepondera diante de outras possibilidades emancipação humana com o auxílio
também da educação. Temos verificado a perspectiva da formação humana, que traz como
base o conhecimento construído e acumulado historicamente pela humanidade, tem sido
negada pelos sistemas educacionais na atualidade.
Nos espaços onde temos alguma inserção no âmbito da formação de professores e
psicólogos, esse debate tem sido travado. Mas a composição da estrutura totalizadora e
sistematizada da educação tem evidenciado cada vez mais a contradição e as impossibilidades
de enfrentamento diante das concessões do capital (MÉSZÁROS, 2002).
Partimos do pressuposto de que o semiárido brasileiro também corresponde a
perspectiva desenvolvimentista, seja voltada para o avanço do agronegócio em seu próprio
contexto, seja pelo processo de expropriação do trabalhador, para que o mesmo se constitua
como força de trabalho nos grandes centros agroindustriais no próprio Nordeste e em outros
grandes centros produtivos (BRANCO, 2000).
Ao mesmo tempo, encontramos perspectivas no âmbito da educação contextualizada
que tem problematizado novas possibilidades de convivência com semiárido, tanto
problematizando modelos de desenvolvimento específicos (REIS, 2010), quanto discutindo
currículos específicos para tal tarefa (DUARTE; CARNEIRO, 2013). São inúmeras as
propostas, na atualidade, de enfrentamento das adversidades e das perspectivas reducionistas
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de pouco alcance e de efetiva mudança da realidade. Para tanto, Reis (2010) afirma que o
semiárido tem desenvolvido tecnologias e conhecimentos próprios que precisam ser
socializados como forma de balizar o enfrentamento das contradições.
Nesse sentido, tem se constituído no agreste e sertão alagoano, experiências que tem
resgatado a auto-estima, o modo de vida muito próprio do ser humano que vive e convive
com o semiárido, no intuito de valorizar e potencializar iniciativas desde o âmbito da
formação básica. Isso tem se dado a partir da interlocução com movimentos sociais e
organizações não-governamentais (MPDC, 2014).
Porém, o âmbito da formação profissional no contexto rural não tem contemplado
sujeitos e conhecimentos devidamente contextualizados. Os projetos de expansão
universitária ainda tem em sua base as perspectivas desenvolvimentistas em boa parte de suas
propostas.
Observamos que o currículo da formação de professores, no que toca aos ele mentos
do Desenvolvimento Humano e da Aprendizagem, tem privilegiado uma carga-horária
inadequada, na medida em que só suporta conteúdos homogeneizadores (PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2009). As iniciativas e debates
que tem problematizado tem causado poucos efeitos em termos de mudanças, no sentido de
contemplar conteúdos e pressupostos mais críticos e que considerem o modo de vida do ser
humano do campo.
O currículo da formação de psicólogos (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA, 2009), também tem apresentado pouca ou nenhuma
problematização dos contextos onde os novos cursos oriundos da expansão interiorana
universitária tem se instalado. No que toca ao âmbito da Psicologia do Desenvolvimento, da
Aprendizagem e da Psicologia Escolar/Escolar Educacional, também prevalece a lógica de
conteúdos homogeneizadores e descontextualizados.
Esses parâmetros estão presentes nos manuais de Psicologia que foram apresentados
como as primeiras referências do curso, construídas inicialmente a partir de formadores
alheios ao nosso contexto.
No entanto, educadores e educandos dos dois contextos de formação tem
problematizado currículo e contexto em que estão situados. Isso tem se dado a partir de
projetos de extensão e de pesquisa, que já tem gerado novas leituras sobre essa realidade
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(BEZERRA; RIBEIRO; SANTOS, 2011), bem como tem suscitado a necessidade de
mudanças estruturais nas estruturas curriculares desses espaços de formação aqui estudados.
Espera-se que tais propostas e encaminhamentos foquem a perspectiva da interrelação entre
áreas de conhecimento, de atuação e os conhecimentos e modos de vida dos contextos rurais
onde estamos situados. Há um esforço para que não prevaleça a perspectiva dicotômica entre
rural e urbano, pois tal perspectiva reforçaria o atual distanciamento diante do espaço o qual
estamos imersos em nosso cotidiano.
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O objetivo deste estudo foi construir sentidos sobre Vida de Qualidade com
agricultoras familiares, participantes de duas Associações de produtores orgânicos do estado
do Paraná. O propósito foi criar diferentes descrições e realidades sobre o que significa ter
uma Vida de Qualidade. Diante de questões cruciais como a posse da terra, o bem-estar
familiar, o trabalho, o mercado e a saúde, elas discorreram um panorama por vezes esquecido,
em uma dimensão feminina dessa conjuntura.
Especificamente buscou-se identificar os discursos utilizados pelas mulheres na
construção de sentidos sobre a qualidade de vida; discutir os limites e possibilidades dos
Instrumentos de avaliação de referida questão, além de problematizar e discutir as questões de
gênero que perpassam a vida dessas mulheres. O estudo foi realizado através da metodologia
pesquisa-ação, conversas informais e análise posterior do material. Esse estudo justifica-se
pela representatividade da população feminina no meio rural no estado do Paraná, e ainda pela
necessidade de se criar novos sentidos tanto sobre a população rural quanto sobre a visão no
que se refere às suas condições de vida.
A avaliação pessoal da QV é denominada bem-estar subjetivo e o termo refere-se à
satisfação pessoal em relação à felicidade e ao estado de espírito. Os estudos que abordam
essa temática esperam contribuir para a compreensão e melhoria da qualidade de vida das
pessoas (Minayo, 2000). Atualmente os instrumentos mais utilizados em pesquisas com
adultos são: Escala de Satisfação com a vida, de Diener (1985) e Escalas PANAS (Positive
and Negative Affect Schedule) de Watson (1985). A WHOQOL é um modelo baseado na
Escala de Satisfação com a vida de Diener. Diante da polissemia do termo e da dificuldade em
criar e validar instrumentos que se proponham em medir QV, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) criou, em 1995, o Grupo WHOQOL que produziu o mais utilizado instrumento
para medir QV até o momento, o questionário WHOQOL e WHOQOL-BREF.
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Ao discutirmos questões de gênero na agricultura familiar é impossível não falar de
violência e desigualdade. O modelo social vigente, de forma geral, é baseado no ideal de
patriarcado autoritário que legitima algumas ações violentas de homens contra mulheres no
campo. Conforme Stadler “a violência doméstica, por exemplo, está enquadrada na categoria
poder. Os homens mandam e as mulheres obedecem. Mesmo raciocínio empregado para as
questões de raça e classe.” (2008, p.5).
A mulher agricultora no Brasil tem sido socializada a não reconhecer a importância
das funções realizadas por ela no campo. Quando questionada sobre o valor desse trabalho,
ela mesma descreve-o como uma ajuda (Stadler, 2008). Além disso, poucas mulheres
conseguem participar ou mesmo ter acesso a cursos ou outros meios de capacitação formal.
Muitas ficam excluídas das iniciativas de incentivo à formação técnica, pois a família prioriza
a especialização do homem, enquanto a mulher, dona de casa, fica responsável pelas tarefas
domésticas e outras.
Diante dessas questões, nosso objetivo neste estudo também foi ouvir o que essas
mulheres compreendiam por uma Vida de Qualidade. Para isto, o trabalho organizou-se
metodologicamente em dois grandes momentos de interação. O estudo contou com cinco
mulheres agricultoras que cederam entrevistas individuais e também compareceram a um
encontro conjunto. Cada uma das mulheres foi entrevistada pessoalmente, e conversaram com
a pesquisadora sobre o que significava para elas ter uma Vida de Qualidade.
Depois de ouvir cada uma, realizamos um trabalho de transcrição das entrevistas e
síntese das principais categorias de cada fala. Dividimos posteriormente essas falas em quatro
principais categorias: Família, Trabalho, Autonomia e Companhia. Depois disso, foram
criadas narrativas no estilo de fábulas baseada em cada uma dessas categorias advindas do
discurso das mulheres, como o objetivo de serem disparadores no “Encontro Conjunto”.
No segundo momento, denominado “Encontro Conjunto”, foi realizado o encontro de
quatro das cinco mulheres que participaram individualmente da entrevista, com o objetivo de
promover um diálogo a partir dos sentidos emergentes dos discursos individuais sobre o tema
qualidade de vida.

A entrevista foi gravada e transcrita. E posteriormente discutida pela

pesquisadora, que problematizou a maneira como as desigualdades de gênero se fazem
presente na subjetividade das agricultoras. Além de articular os sentidos construídos sobre
Vida de Qualidade com a definição tradicional de Qualidade de Vida.
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De forma geral, aquilo que definimos conjuntamente como os quatro principais
tópicos que representam Vida de Qualidade para as mulheres (Família, Trabalho, Autonomia e
Companhia) não são apenas produtores de situações de bem-estar e felicidade. Todos os
tópicos relacionam-se com Domínios previstos na WHOQOL- bref, mas não de forma direta,
já que se trata de condições sociais e culturais específicas e não universais.
Na comparação entre o discurso científico de Qualidade de Vida e o discurso das
mulheres sobre Vida de Qualidade, dividimos as semelhanças e diferenças entre:
Recorrências, especificidades e Ausências. O discurso científico e o discurso das mulheres são
semelhantes quando consideram que ter uma vida de qualidade depende também da relação
que se estabelece com as pessoas com quem se convive. Apresentaremos agora a descrição
dos domínios e facetas que foram considerados recorrentes e seus “correspondentes” nas
categorias eleitas a partir das entrevistas com as mulheres: Domínio I - Físico: Não há
descrições sobre dor e fadiga ou sono, mas as entrevistadas discutiram algumas vezes a
importância de se ter energia, como é previsto no domínio, principalmente para a realização
do trabalho. Domínio II - Psicológico: As facetas sentimentos positivos e autoestima foram
citadas, relacionando sempre esses sentimentos ao bem-estar familiar e/ou aos recursos
financeiros. Domínio III - Nível de Independência: teve grande correspondência com a fala
das participantes tanto a faceta mobilidade, quanto atividades do cotidiano e capacidade de
trabalho.
A independência apareceu como um fator positivo para as mulheres, na administração
das próprias tarefas, independência financeira, possuir a terra onde mora, realizar sonhos e ter
liberdade. Estes últimos fatores correspondem, também, ao desejo de sair da invisibilidade,
como previsto na literatura de gênero. Nesse sentido, a autonomia se relaciona com a vontade
de ser visto, ser considerada, tornar-se autora de determinadas situações podendo assim
modificá-las.
Foram consideradas especificidades as falas das entrevistadas que não estavam
previstas no WHOQOL-100. Entre elas: o fato de fumar foi considerado por uma delas como
um fator de “alívio”; trabalhar na Roça, especificamente, não é uma faceta no WHOQOL-100
e foi considerado um elemento da Vida de Qualidade. As categorias “ter filhos” e “não vê-los
envolvidos com drogas”, também apareceram como fatores específicos. Pode ser que estejam
englobados em domínios maiores, mas nunca foram detalhados desta forma.
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Foram consideradas ausências, as seguintes facetas: Domínio Psicológico II, faceta 5:
pensar, aprender, memorizar. Domínio Nível de independência III, faceta 11: dependência de
medicação e tratamentos; Domínio Meio Ambiente V, faceta 16: segurança física e proteção;
Domínio Meio Ambiente V, faceta 19: cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e
qualidade.
Os quatro grandes tópicos (Família, Trabalho, Autonomia e Companhia) também
carregam consigo práticas discursivas que podem ser opressoras e causadoras de sofrimento.
Deste modo, ao relacionar-se com aquilo que “mais lhe dá alegria” as mulheres submetem-se
a situações de desvalorização e violência já banalizada.
No tópico família temos que a unidade familiar representa a felicidade da mulher,
como mãe e esposa. Em contrapartida ao investir unicamente nesse papel, a mulher nega
outras possibilidades de existência. Isto é, desenvolve sua vida no investimento do bem-estar
familiar negligenciando o investimento pessoal. Desta forma, sonhos, estudos, viagens, cursos
e outras empreitas ficam à margem, pois não fazem parte “se espera de uma mãe”.
Desinvestida de relações fora do âmbito familiar, sem estudos, ou aprimoramento
profissional, sua capacidade de trabalho remunerado, fora do contexto familiar, fica
comprometido. Essa situação alimenta o sistema patriarcal que sugere que a agricultora
realize trabalhos domésticos e na lavoura, sem necessariamente receber por este. Desta
maneira, a dependência do ambiente doméstico relacionada à felicidade, contribui para um
aprisionamento da mulher dentro dessas condições.
A falta de renda particular, não permite mais uma vez, que esta mulher invista em sua
carreira profissional ou qualquer tipo de aprimoramento. A possibilidade de consumo, como a
compra de roupas, materiais de higiene pessoal, e outros fica comprometido ou não existe.
Pois, majoritariamente, a renda produzida através do trabalho da mulher na propriedade
familiar é em sua totalidade direcionada para outros fins, que não o pagamento pelo seu
trabalho.
Assim, não há autonomia nem do gerenciamento das condições de trabalho e nem
autonomia proporcionada pelo poder de consumo desta trabalhadora. Podemos dizer, ainda
que não há autonomia em relação ao próprio corpo feminino (Cordeiro, 2012). Este dentro de
uma visão patriarcal, é compreendido como posse do marido e deve a ele “gratidão” por sua
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orientação e cuidado (Stroposolas, 2004). Diante disso, a mulher não é autônoma em relação
ao seu ir e vir, antes depende do aval do esposo, família e comunidade.
Com isso, quero dizer que o que as mulheres compreendem por Vida de Qualidade,
assim como as condições negativas relacionadas a isso, são realidades sustentadas por práticas
sociais e discursivas que vem sendo veiculadas há muito tempo. E que podem no entanto,
serem questionadas na tentativa de produzir uma “felicidade menos opressora”.
Vida de Qualidade para essas mulheres é existir, ser vista, ser reconhecida como
sujeito ativo, “estar fora da gaiola”, “ser uma agricultora de verdade”. Isto é, ter o papel de
trabalhadora reconhecido, ter possibilidade de investir em sua carreira profissional, ter tarefas
familiares igualmente divididas, receber pelo trabalho realizado, ser ouvida, sentir-se
feminina, sentir-se livre, estar próxima da família e amigos, ter apoio e unidade com os pares.
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