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RESUMO

A presente dissertação trata dos avanços e limites do direito à titulação conjunta da 
terra por parte das trabalhadoras rurais, a partir de um estudo das relações de gênero e 
do difícil e desigual acesso à terra entre homens e mulheres no âmbito da agricultura 
familiar.  Nossa  investigação  girou  em  torno  da  contradição  existente  entre  o 
reconhecimento formal deste direito por parte Estado brasileiro e a efetivação real do 
acesso à terra, aos programas de reforma agrária e às demais políticas sociais numa 
ordem capitalista e patriarcal. Por isso, consideramos imprescindível uma análise das 
condições de trabalho e vida da mulher no âmbito da organização da produção familiar, 
investigando  como  se  processam  as  atividades  produtivas  e  as  reprodutivas  nas 
relações familiares e como se dá o acesso às políticas voltadas para as trabalhadoras 
rurais  no  processo  de  construção  de  visibilidade  e  valorização  do  seu  trabalho. 
Constatou-se que, mesmo com a garantia do direito à titulação conjunta da terra, essas 
trabalhadoras  ainda  vivenciam  condições  sociais,  econômicas,  políticas  e  culturais 
desiguais em relação aos homens, expressando as desigualdades de gênero presentes 
no  cotidiano  do  assentamento  em  relação  ao  trabalho  produtivo  e  reprodutivo,  à 
participação política e ao acesso a bens e serviços. Assim, fica claro que a existência 
de políticas públicas e da legislação é importante, mas não suficiente para eliminar as 
enormes desigualdades entre homens e mulheres fundamentada na divisão sexual do 
trabalho, a qual, por sua vez, tem sido estruturante na organização de produção familiar 
implementada pelo programa de reforma agrária brasileiro.

Palavras-chave: Divisão sexual do trabalho; Titulação Conjunta da Terra; Agricultura 
Familiar.



ABSTRACT

This dissertation deals with the advances and limits of the right to joint titling of land by 
women rural workers. Consequently,  it is a study of gender relation and the unequal 
access to land between women and men in the family farm. Our investigation revolved 
around the contradiction between formal recognition of this right by the Brazilian State 
and the real effective access to land, agrarian reform programs and other social policies 
in a capitalist and patriarchal order. Therefore, we consider essential analyze women’s 
working  conditions  and lives  in  the  organization  of  household  production.  Then,  we 
investigated how the productive and reproductive activities in family relationships are 
processed and how to give access to policies for rural workers, giving visibility and value 
of their work. Even with the guarantee of the right to joint titling of land, it was observed 
that these workers still  experience the unequal social economic, political and cultural 
standing in comparison to men. It  expresses gender inequalities present in the daily 
settlement of landless agricultural laborers, productive and reproductive work, political 
participation and access to goods and services. Thus, it is clear that the existence of 
public policies and laws are important but not sufficient to eliminate the vast inequalities 
between men and women. These inequalities find their origins in the sexual division of 
labor,  which,  in  turn,  has  been  structuring  the  organization  household  production 
supported by the Brazilian agrarian reform program.

KEYWORDS: Sexual division of labor; Joint titling of land; Family Farm.
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INTRODUÇÃO

A  presente  dissertação  intitulada  “Terra  de  mulher:  as  contradições  que 

permeiam as relações de gênero e a titulação conjunta da terra no âmbito da agricultura  

familiar” trata dos avanços e limites do direito à titulação conjunta da terra por parte das 

trabalhadoras rurais a partir de um estudo das relações de gênero e do difícil e desigual  

acesso à terra entre homens e mulheres no âmbito da agricultura familiar. 

A aproximação com o tema surgiu a partir da nossa participação na pesquisa do 

Programa de Iniciação Científica “As agricultoras e a Previdência Social: uma análise 

dos procedimentos realizados pelo INSS para concessão do salário-maternidade às 

trabalhadoras rurais”.  Nesta pesquisa,  contribuímos no plano da elaboração teórico-

metodológica, planejamento e levantamento de dados a respeito do perfil das mulheres 

agricultoras que acessaram o benefício do salário-maternidade da Previdência Social 

no período de janeiro a junho de 2007. A análise e interpretação dos dados levantados 

nesta investigação permitiu que chegássemos ao resultado significativo de 67,3% de 

títulos da propriedade da terra em nome de pessoas do sexo masculino.

A referida pesquisa foi realizada no município de Santa Cruz da Baixa Verde – 

Sertão  Central  de  Pernambuco,  dando-nos  subsídios  para  compreender  que  a 

desigualdade na distribuição de terra com relação à classe e ao gênero acompanha 

uma tendência geral no Brasil e na região Nordeste.

Outra pesquisa que trata do tema em questão, em nível regional, foi realizada 

pelo SOS Corpo1 junto com o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural – MMTR/NE2 

entre  2001  e  2003,  procurando  debater  sobre  o  trabalho  da  mulher  no  regime  de 

agricultura familiar, ratificando a desigualdade com relação ao sexo no que concerne ao 

acesso  à  terra.  Nesta,  constatou-se  que  as  mudanças  na  legislação  brasileira  que 

estimulavam a titularidade  feminina  e  do casal  ainda  não  tinham produzido  grande 

impacto. Realizada em sete municípios da região Nordeste3, a pesquisa revelou que 

menos da metade das famílias entrevistadas tinha a propriedade da terra. No requisito 
1 O SOS Corpo - Instituto Feminista para a Democracia é uma organização da sociedade civil, autônoma 
e sem fins lucrativos, fundada em 1981, com sede na cidade de Recife.
2 O MMTR/NE nasceu das reflexões e do intercâmbio de mulheres em duas micro-regiões dos estados de 
Pernambuco e Paraíba, na década de 80.
3 Esperantinópolis-MA, Itapipoca-CE, Araruna-PB, São José do Egito-PE, Inhapi-AL, Itabi-SE e Valente-
BA.
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referente à titularidade da terra, a desigualdade de gênero foi gritante: em 72% dos 

casos, a titularidade estava nas mãos dos homens da família; em 16%, as mulheres 

eram titulares, sendo todas, neste caso, responsáveis pela família; em um único caso, o 

casal detinha a titularidade. 

A  pesquisa  realizada  pelo  SOS  Corpo  e  pelo  MMTR/NE  evidenciou  que  a 

ausência do título da terra no nome da mulher dificulta a reunião de informações sobre 

o trabalho e a produção, além de obstaculizar sua obtenção ao crédito,  assistência 

técnica e inserção na vida associativa. Semelhantemente, na pesquisa realizada junto 

às mulheres no Sertão Central de Pernambuco, foi constatado que a ausência do título 

é um dos fatores que dificulta a sua comprovação como agricultora, prejudicando o seu 

acesso ao benefício do salário-maternidade pela Previdência Social Rural − PSR.

Como podemos constatar, estas pesquisas apontam a seguinte problemática: o 

fato  da  mulher  não  ter  acesso  à  titularidade  da  terra  a  impede  de  comprovar  seu 

trabalho na agricultura, e, por conseguinte, de acessar outros direitos que exigem esta 

comprovação.  Tal  situação  torna  perene  a  invisibilidade4 e  a  desvalorização5 do 

trabalho  produtivo  e  reprodutivo  da  mulher,  rebaixando  as  possibilidades  de 

atendimento de algumas necessidades sociais por parte destas trabalhadoras.

Com a portaria nº 981, de 02 de outubro de 2003, a titulação conjunta da terra 

para  áreas  constituídas  por  um  casal  passou  a  ser  obrigatória,  contando  com 

instrumentos legais para sua devida efetivação. Deste ponto de vista, o Programa de 

Titularidade Conjunta da Terra surge como uma conquista para as trabalhadoras rurais, 

no sentido de buscar um enfrentamento à desigualdade com relação ao acesso à terra 

através  do  atendimento  a  uma reivindicação  histórica  dos  movimentos  sociais  pela 

terra: a igualdade jurídica entre homens e mulheres à titularidade. 

Por  outro  lado,  é  imprescindível  analisar  este  avanço  do  ponto  de  vista  da 

análise crítica das relações patriarcais e da lógica de acumulação do sistema capitalista 

4 Condescendemos com a concepção de invisibilidade elaborada por  Ávila  (2006).  Para a autora,  a 
invisibilidade surge como um mecanismo de reprodução das desigualdades, uma vez que “as mulheres 
não são invisíveis, mas são invisibilizadas pelos outros, ou seja, não são reconhecidas como sujeitos 
ativos dos processos produtivos”.
5 A  lógica  deste  termo está  assentada  na  compreensão de  que  a  produção  de  bens deveria  estar  
organizada  em  função  da  reprodução,  uma  vez  que  esta  cria  bens  úteis  indispensáveis  para  a 
sobrevivência da família, permitindo que o capital se aproprie, mesmo que indiretamente da esfera da 
reprodução (NOGUEIRA, 2006).
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perpetradas  em  nossa  sociedade,  uma  vez  que  estas  relações  acentuam  as 

desigualdades na relação gênero a partir da divisão sexual do trabalho, na produção e 

na reprodução6. Compreendemos, aqui, que a (in)visibilidade e a (des)valorização do 

trabalho da mulher na agricultura familiar  estão determinadas por tais relações. Por 

estas  questões  que  nossa  principal  indagação  passou  ser  que  avanços  e  limites 

circundam o acesso das mulheres à titulação conjunta da terra.

Assim, foram várias idas e vindas no processo de pesquisa para a delimitação de 

nossa área e universo de estudo, a fim de conhecermos as questões que envolvem a 

inserção dos dados da mulher no título de domínio da terra. Nossa preocupação inicial 

era encontrar novos meios para alcançar aquilo que passou a ser, após a qualificação, 

o nosso objetivo geral. Se, inicialmente, nossa atenção girava em torno da invisibilidade 

do trabalho da mulher no âmbito da agricultura familiar, agora nosso empenho passa a 

ser  desnudar  as  contradições  que  permeiam  as  relações  de  gênero  e  a  titulação 

conjunta da terra no âmbito da agricultura familiar, sem que, de forma nenhuma, fosse 

deixada de lado a primeira questão, uma vez que a conquista de direitos por parte da 

trabalhadora rural perpassa o reconhecimento de seu trabalho na agricultura familiar. 

Deste  modo,  tentamos  contribuir  para  a  reflexão  dos  processos  de  mudanças 

pretendidos  por  esta  política,  observando  como  ela  é  negada  no  cotidiano  das 

trabalhadoras  rurais,  tanto  pelo  Estado  capitalista,  quanto  pela  cultura  patriarcal 

perpetrada em nossa sociedade.

Para  atingir  tal  intento,  procuramos  realizar  um  estudo  sobre  a  garantia  do 

acesso à terra por parte dos(as) trabalhadores(as) rurais, dando enfoque  as desiguais 

relações de gênero, a partir da perspectiva da divisão sexual do trabalho; realizar um 

estudo sobre o processo de luta e conquista da titularidade conjunta da terra por parte 

das trabalhadoras rurais e de como se dá o acesso à terra por parte das mulheres em 

Pitanga I (nossa área de estudo); analisar as condições de trabalho e vida da mulher no 

âmbito  da  agricultura  familiar,  investigando  como  se  processam  as  atividades 

produtivas e as reprodutivas nas relações familiares; e conhecer como se dá o acesso 

6 De acordo com Combes e Haicault (1985), a produção corresponde à produção social de bens e a 
reprodução a uma produção social dos seres humanos. Separamos estas categorias para fins de análise,  
pois concebemos que a atividade reprodutiva é intrínseca ao trabalho produtivo, a medida que é partir  
dela que a força de trabalho é reposta.  Ou seja,  produção e reprodução são esferas distintas,  mas 
indissociáveis.
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às políticas e programas voltadas para as trabalhadoras rurais no âmbito da agricultura 

familiar.

A linha de pesquisa do PPGSS a qual está vinculada o nosso estudo é “Relações 

sociais de Gênero, Geração, Raça, Etnia e Família.” Este trabalho se propõe a ampliar 

a discussão acadêmica sobre as relações de gênero na área rural, oferecendo subsídio 

para o debate do desigual acesso à terra por parte das mulheres agricultoras, bem 

como  para  a  discussão  dos  meios  propostos  para  a  valorização  do  trabalho  das 

mulheres no campo e do alcance de outras políticas sociais por parte destas. Desta  

feita, nossa pesquisa pretende contribuir com os estudos das relações de gênero e com 

os estudos relacionados à área rural. 

A abordagem dessa questão torna-se relevante tendo em vista a necessidade de 

aprofundar a discussão a respeito da problemática de gênero e questões rurais, bem 

como de obter uma maior compreensão a respeito das contradições que perpassam as 

relações de gênero no âmbito da agricultura familiar. Apesar de contarmos com uma 

relevante produção de conhecimento nesta área das Ciências Sociais, ainda existem 

aspectos da temática que não foram suficientemente aprofundados. Além disto, existem 

muitas  produções sobre  gênero,  mas a quantidade de estudos vai  diminuindo com 

relação  a  temática  relacionadas  ao  rural,  ficando  ainda  mais  reduzido  no  que  diz 

respeito a articulação destes dois temas7.
7 Constatação feita a partir de um estudo sobre os trabalhos científicos apresentados nos X e XI Encontro  
Nacional de Pesquisadores em Serviço Social − ENPESS inseridos no eixo temático da questão social e  
trabalho  que  abordam  a  temática  gênero  e  questão  agrária.  Não  inserimos  na  referida  análise  os 
trabalhos científicos que tratam da questão de gênero relacionando-o com as temáticas: violência, saúde,  
direitos sexuais  e reprodutivos,  prática educativa etc,  por  considerar  que,  apesar de importantes em 
alguns pontos de nossa análise, eles não têm relação direta com o nosso projeto de dissertação.  Dos 
nove  trabalhos  sobre  gênero  dos  dois  últimos  ENPESS  por  nós  analisados,  quatro  relacionam 
diretamente o debate de gênero com a categoria - emancipação humana; dois tratam da condição da 
mulher  no  mundo  do  trabalho,  sendo  que  um  dá  um  enfoque  maior  à  questão  da  participação  e 
organização das mulheres e três problematizam a própria categoria gênero. Dos trabalhos a respeito da 
questão agrária, analisamos sete produções, que discorreram sobre o produtivismo agrícola e políticas 
sociais no contexto da Reestruturação produtiva, sobre as novas configurações da agricultura no Brasil e 
sobre a realidade dos assentamentos, tanto no que diz respeito à questão regional, como com relação a 
atuação do Serviço Social nos mesmos. Por fim analisamos os trabalhos que articulam as duas temáticas 
e neste caso encontramos seis trabalhos. De forma geral, os trabalhos que articulam o tema gênero e 
questão  agrária  procuraram apresentar  reflexões  sobre  a  divisão  sexual  do trabalho  no contexto  da 
agricultura  familiar:  um deles,  sob esta perspectiva,  tentou indicar  as principais  políticas públicas de 
atendimento para o campo, bem como a importância da atuação do profissional de Serviço Social nesta  
realidade;  outro  procurou  analisar,  sobretudo,  as  mudanças  ocorridas  na  organização  da  produção 
agrícola com o advento de novas tecnologias. Dois dos seis trabalhos foram apresentados tanto no X, 
quanto no XI ENPESS e são os que mais se aproximam da nossa temática, uma vez que trataram da 
inserção  das  mulheres  trabalhadoras  rurais  na  luta  pela  terra  desde  o  processo  de  ocupação, 
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O debate de gênero no Serviço Social já é uma questão consolidada, o que não 

significa que já esteja esgotada. É por isso que a realização de pesquisas e o estímulo 

ao debate nos congressos e encontros da categoria ainda é uma prática frequente. 

Acreditamos  que,  enquanto  as  desigualdades  suscitadas  pelo  modo  de  produção 

capitalista  for  uma realidade,  o  debate  de gênero  estará em voga,  visto  que estão 

extremamente imbricados.

Neste sentido, supomos que esse trabalho possa contribuir com a discussão da 

temática nas produções de Serviço Social, uma vez que ainda são poucos os estudos 

que articulam as temáticas trabalho e gênero na categoria. 

Faz-se importante, aqui, referir  a necessidade deste debate para a prática do 

Serviço Social.  Esta profissão insere-se nessa problemática no âmbito das políticas 

públicas,  elemento  fundamental  no  cotidiano  profissional  cuja  formulação, 

implementação, execução e avaliação constituem competências do assistente social. 

Enquanto profissão partícipe da divisão social e técnica do trabalho, as especificidades 

do assistente social relacionam-se à prestação de assessoria e consultoria a órgãos 

públicos, privados ou outras entidades no que diz respeito a coordenação, elaboração, 

execução, supervisão e avaliação de estudos, pesquisas, planos, programas e projetos 

na área de Serviço Social. Assim, apreender as ações inscritas nesse âmbito significa a 

construção de conhecimento  que poderá subsidiar  proposições e  encaminhamentos 

que se colocam em pauta no contexto contemporâneo,  instaurando um desafio aos 

assistentes sociais. 

Por este motivo, o desafio deste estudo é estimular a discussão em torno da 

situação das  trabalhadoras rurais  no  campo a  fim de  acumular  conhecimento  para 

leitura  e  compreensão  da  realidade.  Esta  pesquisa  pretende,  pois,  impulsionar  os 

debates e as pesquisas que se relacionem à questão social, particularmente, na zona 

rural e à questão de gênero, com os determinantes que problematizam o acesso à terra 

aos trabalhadores(ras) rurais e que questionem, principalmente, as relações sociais de  

desapropriação e construção do Assentamento Novo Horizonte II, no município de Maxaranguape no Rio 
Grande do Norte.
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classe e gênero estabelecidas no contexto rural brasileiro agravadas pelo atual estágio 

da reestruturação produtiva e de minimização das funções do Estado.

Para  o  Movimento  das  Trabalhadoras Rurais,  este  trabalho  poderá  contribuir 

como respaldo à denúncia da situação das mulheres agricultoras que lutam para ter seu 

trabalho no regime de agricultura familiar valorizado e por políticas que garantam o seu 

acesso ao maior bem do regime de agricultura familiar: a terra. Essas mulheres tentam 

fugir do estigma de serem “do lar” e as principais responsáveis pela reprodução da 

força de trabalho por  estarem na produção criando valores  de troca,  mas têm seu 

trabalho invisibilizado por uma jornada que se mescla entre espaço produtivo e familiar.

Nos dias atuais, vários movimentos de mulheres e de luta pela terra, empenham-

se na perspectiva de transformação da sociedade a partir do entendimento de que a 

organização das mesmas é um passo importante para superação da desigualdade de 

classe social e gênero enraizada na sociedade capitalista.

 Através de várias discussões e reflexões sobre esta temática, muitas tendências 

feministas passaram a disseminar a importância do trabalho doméstico e das atividades 

das trabalhadoras rurais na agricultura familiar, valorizando o trabalho feminino. A partir 

de então, vários movimentos de mulheres trabalhadoras rurais se constituíram em torno 

da pauta de seu reconhecimento como “produtoras rurais” e não “do lar”. 

Tal reconhecimento traz à tona a necessidade de mais estudos relacionados a 

uma análise  contínua dos processos produtivos  e  reprodutivos  que fazem parte  da 

realidade das trabalhadoras rurais, principalmente daquelas que conquistaram, e ainda 

estão por conquistar, o direito à titularidade da terra, para que assim tenhamos uma 

maior compreensão das contradições que ainda perpassam as relações de gênero. 

Diante de nosso objetivo  de desenvolver  um trabalho de aprofundamento  da 

compreensão  de  um  grupo  social,  sem  deixar  de  levar  em  consideração  que  o 

pesquisador  também  é  sujeito  da  pesquisa,  a  pesquisa  qualitativa  foi  a  opção 

metodológica da nossa pesquisa de campo (MINAYO, 1994). Assim, buscamos obter 

uma  compreensão  detalhada  dos  significados  e  características  situacionais 

apresentadas  pelas  entrevistadas.  Justamente  por  se  tratar  de  uma  entrevista 

qualitativa, nosso critério de validade pautou-se na capacidade de acesso às opiniões 

dos  entrevistados,  sem deixar  de  ter  por  base o  reconhecimento  da  especificidade 
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histórica e a construção social dos fenômenos existentes, a fim de revelar a natureza da 

relação dinâmica entre aparência e essência.

De  acordo  com  Richardson  (2009),  não  se  deve  relacionar  os  critérios  de 

confiabilidade da pesquisa qualitativa à quantitativa, particularmente em referência a 

representatividade das entrevistadas. A confiabilidade, neste caso, deve estar pautada 

na preocupação do pesquisador com as informações coletadas e com a escolha do 

local adequado. 

Assim, esta pesquisa foi composta por um ciclo de fase exploratória e trabalho 

de  campo.  A  fase  exploratória  constituiu-se  do  reconhecimento  do  aporte  teórico 

metodológico pertinente, levantamento bibliográfico e levantamento de dados a respeito 

de nossa área de estudo,  que foram feitos prioritariamente na Superintendência do 

Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma Agrária  –  INCRA,  Região  03.  Para  o 

trabalho  de  campo,  utilizamos  a  técnica  de  observação,  mas  privilegiamos  as 

entrevistas  semiestruturadas,  uma  vez  que,  de  acordo  com  Soriano  (2004),  tais 

instrumentos se tornam mais adequados quando se pretende colher as mais diversas 

informações sobre o problema.

O critério preponderante para escolha da área de estudo foi a consolidação e 

emancipação  do  assentamento,  já  que  apenas  nos  Planos  de  Consolidação  do 

Assentamento − PCAs os agricultores obtêm o título definitivo da terra; o outro critério 

foi  a  proximidade do assentamento.  Sendo assim,  escolhemos fazer  a  pesquisa no 

primeiro assentamento de reforma agrária de Pernambuco – Pitanga I, localizado em 

Abreu e  Lima (Região Metropolitana de Recife),  criado em 1987 e consolidado em 

1998, quando da expedição dos títulos de domínios para os(as) agricultores(as).

Durante a fase exploratória da pesquisa, obtivemos a informação por parte de 

técnicos de INCRA, de que todas as mulheres tinham sido inseridas no cadastro de 

titulação da terra, fato que não foi constatado por nós no trabalho de campo. Mesmo 

assim, demos continuidade à pesquisa em Pitanga I, visto que esta inserção não é a 

realidade de nenhum assentamento em Pernambuco. 

O  critério  que  permaneceu  preponderante  para  nós  foi  o  fato  de  ser  um 

assentamento  antigo  e  de  terem  sido  expedidos  os  títulos  de  domínio  para  os 

agricultores rurais. Vale ressaltar que desde a década de 1990 títulos de domínio não 
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foram mais emitidos em Pernambuco, ou seja, de lá para cá, foram expedidos apenas 

Contratos de Concessão de Uso – CCUs. 

A dificuldade na seleção das mulheres a serem entrevistadas se deu em virtude 

da informação que recebemos do INCRA que todas as mulheres eram tituladas, porém 

quando fizemos o estudo exploratório,  verificamos a heterogeneidade das situações 

com relação a titulação da terra. Não sabíamos quais mulheres eram titulares de terra e  

qual trabalho tinha sido desenvolvido pelo INCRA para cumprir a normativa que trata da 

titulação conjunta da terra.

Foram realizadas  09  entrevistas  com as  mulheres  que  vivem  em Pitanga  I.  

Observamos durante as entrevistas que as mulheres tinham algumas diferenças no que 

diz respeito à titulação da terra, sendo inseridas na seleção das entrevistadas, mulheres 

com as seguintes características: 

 - mulheres que tiveram o nome inserido na expedição dos títulos definitivos, na 

condição de cônjuge e, portanto, dependente; 

-  mulheres  titulares,  uma  vez  que  na  época  da  expedição  dos  títulos  o 

companheiro estava aposentado por velhice ou invalidez;

- mulheres que chegaram ao assentamento após a titulação ou que são filhas de 

agricultores.

A entrevista com as mulheres viabilizou o contato com a realidade das mulheres 

no  seu  dia  a  dia,  possibilitou  a  observação  da  dinâmica  dos(as)  trabalhadores(as) 

rurais,  fornecendo um conjunto de informações acerca da vida cotidiana familiar, além 

de oportunizar a expressão da opinião destas mulheres a respeito da titulação conjunta 

da terra. Neste sentido, foi  importante compreender o cotidiano, visto que é na vida 

cotidiana que se concretiza a reprodução dos homens e das mulheres , os quais, por  

sua vez, criam a possibilidade de reprodução social.

De acordo com Carvalho (1996), todos os estudos sobre a vida cotidiana indicam 

a complexidade, contraditoriedade e ambiguidade do seu conteúdo. Assim, a vida de 

todos os dias não pode ser negada como fonte de conhecimento e prática social, sendo 

fonte permanente de investigação de quem quer compreendê-la. 

Foi com o fito de compreender a vida de todos os dias das mulheres que, em 

nosso roteiro da entrevista, incluímos aspectos a respeito do trabalho, da vida familiar, 
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e  das  relações  sociais.  Para  tanto,  reportamo-nos  a  análises  sobre  a  condição  da 

mulher e o seu papel na reprodução da força de trabalho.

O levantamento das informações sobre o assentamento foi realizada através de 

análise documental na Superintendência Regional - 03 do INCRA, de entrevistas com 

lideranças  comunitárias  dos  assentamentos  e  estudos  que  tiveram  como  área  de 

pesquisa o assentamento em questão.

A saber, Pitanga é uma área de assentamento rural dos municípios de Igarassu 

e Abreu e Lima constituída de 210 parcelas e dividida em duas parcelas: Pitanga I e II,  

com subdivisões em área I, II, III e IV. Pitanga I, área em que realizamos nosso estudo, 

está  localizada  no  município  de  Abreu  e  Lima  e  limita-se  com  os  municípios  de 

Igarassu, Paulista, Araçoiaba e Paudalho.

Esta  área  tornou-se  projeto  de  assentamento  da  Reforma  no  ano  de  1986 

quando o engenho “Pitanga Tabatinga” ou “Tabatinga do Inglês” foi desapropriado pelo 

decreto nº 93.380 que declarou o imóvel de interesse social. Após a desapropriação, as 

famílias acampadas foram distribuídas numa área de 956 hectares, passando todas 

elas a se dedicar à agricultura de subsistência, da qual a maior parte dos produtos é 

destinada ao consumo da própria família.

Num estudo sobre o trabalho familiar, ao abordar a exclusão das mulheres nos 

programas de reforma agrária na América Latina, Paulillo (2004) refere várias razões 

legais,  estruturais,  ideológicas,  culturais  e  institucionais  que  fizeram  com  que  uma 

porcentagem ínfima de mulheres  conseguisse ser  beneficiária  individual  da  reforma 

agrária. A autora denota que “o acesso das mulheres à terra historicamente se faz pelo 

casamento” (PAULILLO, 2004, p.229). Além disto, as pesquisas apontam que são os 

filhos homens que herdam a terra.

No Brasil,  os casos de omissões do nome da mulher tornaram-se frequentes 

tendo em vista a dificuldade histórica que as mulheres, principalmente da área rural,  

tiveram para acessar os documentos pessoais. Em pesquisa a respeito da “Vida das 

agricultoras e sua histórias com relação ao acesso à documentação pessoal no Sertão 

Central  de Pernambuco”,  Cordeiro (2007) enfoca como as mulheres agricultoras, ao 

terem  acesso  a  direitos  sociais,  especialmente  à  Previdência  Social,  lidam  com  a 

normatização e  a regulamentação dos processos de nascimento,  envelhecimento  e 
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morte. A análise dos dados evidenciou as dificuldades e as estratégias que as mulheres 

utilizam  para  cumprirem  as  exigências  legais  de  comprovação  do  trabalho  na 

agricultura familiar através de documentos civis e profissionais, já que, ao lutar pelo 

acesso a direitos e políticas sociais, elas se deparam com uma série de aparatos da 

modernidade que regulamentam as relações, as condutas e o trabalho. 

De acordo com informações de uma funcionária do Sistema de Informações do 

Programa  de  Reforma  Agrária  −  SIPRA,  nos  assentamentos  antigos,  os  casos  de 

solicitação de inserção de cônjuge na certidão são frequentes,  tendo em vista  que 

várias  agricultoras  precisam  apresentar  a  certidão  para  poder  dar  entrada  nos 

benefícios do INSS − Instituto Nacional de Seguridade Social na condição de segurados 

especiais.

Na  pesquisa  de  campo,  fomos  autorizados  a  computar  as  atualizações  de 

processos realizadas pelo SIPRA em 2010. Estas atualizações dizem respeito a toda 

modificação  cadastral  solicitada  por  técnicos  dos  polos  onde  está  inserido  o 

assentamento ou pelo(a)  próprio(a)  trabalhador(a)  na sala do cidadão8,  na sede do 

INCRA.

Achamos  necessário  registrar  as  atualizações  de  alteração  com relação  aos 

dados do cônjuge que são solicitadas por motivo de casamento ou porque a inserção 

não foi realizada à época da titulação. No entanto, não pudemos distinguir na contagem 

estas  duas  situações,  porque  na  tabela  de  atualização  só  constam  o  tipo  de 

atualização, o assentamento, o solicitante e a data de solicitação.

Constatamos que houve 47 solicitações de inclusão de cônjuge do beneficiário 

no SIPRA; para atualizar os dados cadastrais do cônjuge foram feitas 18 solicitações e 

para incluir dados como inscrição de CPF (Cadastro de Pessoa Física) do cônjuge fora 

feitas 21 solicitações. Porém, um fator de impasse para a pesquisa destes dados é a 

publicização descontínua e incompleta dos beneficiários da reforma agrária no Estado,  

bem como a não sistematização dos mesmos por parte do INCRA, o que dificulta a 

efetivação  de  pesquisas  que  tentem  analisar  dados  a  respeito  dos  cadastros,  dos 

CCUs, das RBs e principalmente das atualizações de processos.

8 A sala do cidadão é um setor de atendimento à população na Sede da Superintendência do INCRA.
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Sabe-se  que  é  de  responsabilidade  do  INCRA  a  execução  da  política  que 

confere  o  direito  à  terra  à  família.  Deste  modo,  se,  em  um  passado  recente,  os 

funcionários do Instituto justificavam que a implementação desta política esbarrava na 

ausência de espaços dos instrumentos de inscrição e titulação para o nome da mulher, 

alegando que o objetivo da reforma agrária é beneficiar a família,  sendo portanto a 

mulher  beneficiada,  atualmente,  conta-se  com a normatização dos formulários  para 

assegurar  o  nome  do  casal.  A  grande  questão  é  que  apenas  esta  medida  não  é 

suficiente, sobretudo quando verificamos novos arranjos familiares e quando está em 

questão a explícita subordinação à qual ainda estão submetidas as mulheres.

Por  esta  e  outras  razões  que  no  processo  da  pesquisa  foi  indispensável 

compreender  o  papel  da  mulher  na  reprodução  da  força  de  trabalho  o  que  na 

concepção de Oliveira (1979), ocasionou o reaparecimento da família como instituição 

fundamental, na medida em que surge como espaço por excelência da reposição da 

força de trabalho.

O  nosso  trabalho  está  estruturado  em três  capítulos.  No  primeiro  capítulo, 
resgatamos a história da questão agrária brasileira, através de um estudo da lógica de 

concentração de terras no país e como é incorporada a dimensão de gênero no âmbito 

da agricultura familiar. No  segundo capítulo, procuramos resgatar a história de luta 

pela terra,  em âmbito  nacional,  como se dá a inserção da mulher  no programa de 

reforma agrária e a participação da mulher na luta pela terra em Pitanga I. No terceiro 
capítulo, buscou-se apreender e analisar as condições de trabalho e vida no cotidiano 

das mulheres de Pitanga I. Conhecemos, assim, perfil de cada uma das entrevistadas, 

analisando como se dá o trabalho produtivo e reprodutivo, acesso aos programas de 

reforma agrária,  às  políticas  sociais  e  tentando apontar  na  leitura  do cotidiano das 

agricultoras, os avanços e limites apresentados pela garantia do acesso à terra por 

parte das trabalhadoras rurais.
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CAPÍTULO  1  -  A  QUESTÃO  AGRÁRIA  NO BRASIL  E  A  DIVISÃO SEXUAL  DO 
TRABALHO NA AGRICULTURA FAMILIAR

Estudar os avanços e limites da garantia ao acesso à titulação conjunta da terra 

por parte das trabalhadoras rurais no regime de agricultura familiar obriga-nos a pensar 

a questão agrária brasileira, perpassada, até os dias atuais, por uma estrutura fundiária 

concentrada nas mãos de poucos proprietários e grupos econômicos. Esta estrutura 

submeteu,  historicamente,  os(as)  trabalhadores(as)  rurais  (posseiros,  meeiros, 

arrendatários,  assalariados  e  pequenos  produtores)  a  um  processo  perverso  de 

expropriação, violência e condições precárias de vida.

Nesta perspectiva compreendemos que o problema agrário  não é conjuntural 

tem  raízes  históricas  na  própria  configuração  histórica  do  país.  Portanto,  faz-se 

necessário compreender diferentes fatores: a secular lógica de concentração de terras 

no  país;  o  posicionamento  do  Estado  e  suas  políticas  agrárias  que  privilegiam os 

grandes  proprietários;  a  luta  dos  setores  da  classe  trabalhadora  por  uma  reforma 

agrária redistributiva; e o porquê da não efetivação da mesma até os dias atuais. 

O Estado,  aqui,  é  compreendido como uma instituição contraditória,  ou  seja, 

espaço de construção de dominação da burguesia, mas também campo de atuação das 

classes subalternas, o que o torna espaço privilegiado de possibilidades de construção 

de uma ideologia que confronte a ideologia dominante.

 Da mesma forma, deve ficar explícito também que abordaremos um Estado, em 

sua essencialidade, patriarcal e racista e socialmente constituído por relações sociais 

de gênero, e, consequentemente, pela divisão sexuada do poder. Em suma trataremos 

de  um  Estado  que  tem  um  papel  importante  no  estabelecimento,  regulação  e 

manutenção das instituições sociais, inclusive as que subordinam a classe trabalhadora 

e também as mulheres.  

Assim, analisar as desigualdades de gênero no que diz respeito ao acesso à 

terra, implica compreender a relação histórica entre Estado e sociedade no Brasil, bem 

como o quadro social de desigualdade mantido até os dias atuais, que tem uma de 

suas maiores expressões na concentração de terra e miséria no campo. Não obstante, 
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diante da discussão do direito à terra e de seu acesso por parte das trabalhadoras 

rurais,  faz-se  necessário  não perder  de  vista  que a  sociedade é perpassada pelas 

relações de classe social,  gênero  e etnia  e raça,  sem que haja a possibilidade de 

abstrair o real, ou seja, entender a realidade subtraindo qualquer uma destas relações. 

Quando inserimos no debate do direito à terra a questão das relações desiguais 

de gênero, temos novos elementos para analisar a realidade, visto que a perspectiva de 

gênero suscita muita das contradições de uma instituição amparada, arduamente, pelos 

defensores de uma reforma agrária redistributiva − a agricultura familiar. No Brasil, o 

termo “agricultura familiar” consagra-se para dar visibilidade ao projeto de valorização 

de  trabalhadores(as)  rurais  em  condições  precárias  de  afiliação  ao  mercado  e  de 

reprodução social, diante de efeitos de interdependência entre agricultura e indústria e 

do  processo  de  concentração  da  propriedade  dos  meios  de  produção  no  setor 

agropecuário.

Segundo Neves (2007), este termo possui significados tão amplos e tamanha 

heterogeneidade  de  uso  que  só  pode  ser  compreendido  se  as  ambiguidades,  as 

definições e as contradições forem necessariamente defendidas, sendo designado para 

vários segmentos e classificando diversas categorias produtoras sob o uso do trabalho 

familiar.  Agricultores  familiares  seriam,  assim,  os  sujeitos  atendidos  pelas  políticas 

especiais  de  crédito,  de  formação profissional,  de  assistência  técnica,  enquadrados 

legal e institucionalmente. 

Nos dias atuais, nos assentamentos de reforma agrária, pautados no modo de 

produção familiar, os(as) trabalhadores(as) continuam a viver numa sociedade regulada 

pelo capital e que expressa todas as suas contradições. É o que pode ser constatado 

em  pesquisa  recente  realizada  pelo  próprio  INCRA  com  16.153  famílias  de  1.164 

assentamentos criados entre 1984 a 2008 e divulgada em nota no Jornal do Comércio 

em dezembro de 2010 que consta em anexo a este trabalho. 

A pesquisa traz à baila as grandes dificuldades na vida dos “assentados (as)”, 

revelando que boa parte deles sofre com falta de estradas, energia e acesso a crédito, 

escola,  rede  pública  de  saúde  e  saneamento  básico.  Conforme  dados  da  referida 

pesquisa, 57,89% das famílias consideram as estradas para chegar aos assentamentos 

ou escoar as produções ruins ou péssimas. 
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Para nós pensar o atual quadro da política de agricultura familiar no Brasil está 

para além de pensar na luta por outro tipo de desenvolvimento, mas determinar que 

desenvolvimento que queremos e quais as implicações deste para os trabalhadores(as) 

rurais e também para o meio ambiente. 

Concordamos com Gouveia (2007), ao elucidar que as políticas governamentais 

direcionadas à agricultura familiar até agora não provocaram resultados que mudem o 

padrão  de  pobreza  dos(as)  trabalhadores(as)  rurais.  Isto  porque  ainda  existe  um 

direcionamento econômico que privilegia o setor latifundiário e a agricultura patronal.

Outra  questão  própria  à  agricultura  familiar  é  que  a  simbiose 

família/terra/trabalho, aparentemente, uma complementaridade de tarefas, na verdade, 

está pautada na divisão sexual do trabalho e na hierarquia dos papéis. Sendo, assim, 

pensar  a  mulher  no  contexto  da  agricultura  familiar  é  pensá-la  inserida  numa 

organização social que define seus papéis na produção e reprodução social; por isso a 

necessidade de compreender a invisibilidade o trabalho feminino, sua relação com o 

espaço doméstico e a restrição da constituição de sua cidadania e emancipação. 

O  direito  à  terra  sempre  foi  uma  luta  travada  por  homens  e  mulheres 

trabalhadores(as)  rurais  (posseiros,  meeiros,  arrendatários,  assalariados,  pequenos 

produtores etc). Porém, mesmo com a obrigatoriedade da titulação conjunta da terra 

após 2003, ocorre no Brasil uma disparidade entre o plano legal e real no que concerne 

ao reconhecimento do trabalho rural, à terra e à titulação entre os dois sexos. 

De acordo com Cordeiro (2007), no Brasil, o debate sobre o trabalho feminino na 

agricultura familiar esteve presente nas pautas das reivindicações e mobilizações das 

trabalhadoras  rurais.  Essas  lutas  ocorreram,  sobretudo,  pelo  reconhecimento  do 

trabalho da mulher na agricultura familiar e pelo acesso à terra, bem como às políticas 

sociais.

No país, até o final da década de 80, os esforços para a realização da reforma 

agrária foram extremamente limitados e discriminatórios contra a mulher. Sob a égide 

do governo militar, o país adotou uma lei de reforma agrária que dava prioridade “aos 

chefes de família” e às pessoas com maior experiência na agricultura. Tais critérios 

discriminavam as mulheres duplamente, pois apenas o fato de o homem residir com a 
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família  era  o  suficiente  para  torná-lo  chefe;  de  outra  parte,  a  mulher  não  era 

reconhecida enquanto produtora rural. 

O  surgimento  do  movimento  das  mulheres  rurais  no  contexto  da  abertura 

democrática  foi  um  grande  contributivo  para  que  medidas  progressistas  fossem 

tomadas, tais como sua participação nos sindicatos rurais, no acesso aos benefícios da 

previdência em reivindicação pela distribuição de terra para as chefes de família e pela 

distribuição  da  titulação  conjunta  para  os  casais.  A  despeito  de  ter  sido  um  dos 

pioneiros a instituir  a  possibilidade de titulação conjunta  de terra  para os casais,  a 

garantia  constitucional  da  titulação  conjunta  e  sua  implementação  no  Brasil  iniciou 

precariamente,  uma  vez  que  estava  contida  na  constituição  de  1988,  mas  não  se 

encontrava  regulamentada.  Segundo Deere  (2002,  p.  57),  “a  importância  do  direito  

estar no corpo da constituição se dava em que pela primeira vez foi  explicitamente 

declarado que as mulheres poderiam ser beneficiárias da reforma agrária”. 

Com a portaria nº 981, de 02 de outubro de 2003, a titulação conjunta da terra 

para áreas constituídas por  um casal  tornou-se obrigatória,  passando a contar com 

instrumentos legais para sua devida efetivação. De acordo com o INCRA a ausência da 

titulação conjunta e obrigatória respaldava uma condição de subordinação da mulher  

com relação ao pai, ao marido ou ao irmão, em detrimento dos direitos prescritos na 

Constituição de 1988.

Ao analisar a Instrução Normativa − IN nº 38 de 13 de março de 2007, que 

regulamenta a titulação conjunta da terra, identificamos que além de conceder o título 

conjunto da terra às mulheres rurais, a partir desta Instrução fica também garantido às 

trabalhadoras o acesso às políticas públicas de apoio ao desenvolvimento rural, para 

fomento  a  agroindustrialização,  comercialização,  assistência  técnica  e  produção 

sustentável, entre outras. 

Do ponto de vista legal, o Programa de Titulação Conjunta da Terra surge como 

uma conquista para as trabalhadoras rurais, uma vez que busca dar enfrentamento à 

desigualdade  com  relação  ao  acesso  à  terra,  através  do  atendimento  de  uma 

reivindicação  histórica  dos  movimentos  sociais  por  este  direito,  que  constitui  a 

igualdade jurídica entre homens e mulheres à titulação. 
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Apesar da legislação as desigualdades entre homens e mulheres no acesso á 

terra  persistem.  Daí  a  necessidade de transpor  a  aparência  e  analisar  as  relações 

patriarcais, bem como da lógica de acumulação do sistema capitalista perpetradas em 

nossa  sociedade.  Essas  relações  acentuam  as  desigualdades  na  relação  gênero 

mantendo uma divisão sexual do trabalho, tanto na produção, quanto na reprodução. 

Todavia para entendermos a questão do acesso a terra no Brasil e em particular 

em nossa área de estudo – Pitanga I, Abreu e Lima/PE, é importante nos referirmos a 

esta sociedade marcada por  profundas contradições na produção e  apropriação da 

riqueza socialmente produzidas. Assim, iremos nos reportar a uma estrutura fundiária 

concentradora e excludente. 

1.1 Brasil:  uma história de  estrutura fundiária concentradora e de relações de 
trabalho precárias para trabalhadores(as) e pequenos(as) produtores(as) rurais

 Partimos do entendimento que qualquer fenômeno social precisa ser analisado a 

partir  de  sua  articulação  ao  desenvolvimento,  aos  elementos  estruturais  e  às 

contradições do modo de produção ao qual  está estritamente ligado. Neste caso, a 

questão agrária no Brasil  e todos os seus desdobramentos  – aqui entendidos como 

algumas  das  expressões  da  “questão  social”  – só  poderão  ser  dissecados  se  os 

associarmos ao modo produção capitalista.

Ao remetermo-nos a uma análise da propriedade da terra, perceberemos que é a 

partir da naturalização da propriedade privada que o modo de produção capitalista vai 

se desenvolver e, a partir desta naturalização, vai manter-se como modo de produção 

predominante  na  sociedade.  Analisar  a  desigualdade  na  distribuição  de  terras  é 

compreender que este é apenas um dos meios de produção que o capitalismo precisa 

expropriar e privatizar para se reproduzir. 

Analisar esta desigualdade segundo classe e gênero no acesso à terra também é 

compreender que a história desta sociedade é a história de lutas sociais; é a história 

dos que possuem os meios de produção e, assim, possuem a propriedade da terra e 

dos  que  não  possuem  esta  propriedade,  sendo  também  a  história  de  lutas  pela 

igualdade entre homens e mulheres. A questão agrária no Brasil esteve pautada, desde 
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sua colonização até os dias atuais, numa estrutura fundiária altamente concentradora 

de propriedade de terras em mãos de pequenos grupos de pessoas; uma estrutura que 

negou a possibilidade de acesso à terra, primeiramente aos escravos, em seguida aos 

trabalhadores(as) livres.

Como nos alerta Figueiredo (1997), é importante destacar que, na colônia, os 

papéis  sexuais  reproduziam  o  que  já  existia  na  metrópole.  Segundo  o  autor,  “na 

questão  da  propriedade  da  terra  (sesmarias),  as  mulheres  perdiam  com  grandes 

diferenças  para  os  homens”  (FIGUEIREDO,  1997,  p.  143).  Observa-se  que,  nesta 

época,  a  concessão de sesmarias era na proporção de 1 mulher  para 35 homens. 

Ainda, assim, além das exigências de possuir um número considerável de escravos, a 

mulher tinha que cumprir exigências como consentimento do pai ou marido.

Para Andrade (1979, p.12), “o primeiro século de colonização no Brasil, garantiu 

o monopólio da terra e dos(das) trabalhadores(as) aos primeiros colonizadores e a seus 

descendentes”.  Na  avaliação  do  autor,  este  monopólio  manteve-se  até  o  início  do 

século XX, salvo algumas modificações modernizadoras.

De acordo com Stedile (2005, p. 20):

[...]  com  a  invasão  dos  europeus,  a  organização  da  produção  e  a 
apropriação dos bens da natureza aqui existentes estiveram sob a égide 
das leis do capitalismo mercantil que caracterizava o período histórico já 
dominante na Europa. Tudo era transformado em mercadoria. Todas as 
atividades produtivas e extrativas visavam o lucro. E tudo era enviado à 
metrópole  européia,  como  forma  de  realização  e  de  acumulação  de 
capital.

Para que a estratégia organizativa e produtiva beneficiasse a metrópole, algumas 

medidas  foram  tomadas  a  fim  de  organizar  as  unidades  de  produção,  como,  por 

exemplo,  o  modelo  adotado  de  plantation, baseado  na  monocultura  e  no  trabalho 

escravo. Este modelo, denominado agroexportador, baseava-se também na “concessão 

do uso” da terra em troca de aplicação de capital (STEDILE, 2005). 

Foi justamente a transferência para o Brasil de instituições como a sesmarias – 

doação  de  terras  a  colonos,  tornando-se  a  base  das  propriedades  senhoriais  e 

símbolos da posse de terra e ocupação efetiva do solo –, bem como o uso da mão de 

obra escrava – sobretudo de negros trazidos da África –, que deu margem ao domínio 

do latifúndio, com baixa produtividade e restrita utilização. O dinamismo econômico, na 
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colônia, era dado pela demanda dos produtos brasileiros no mercado externo e por uma 

estrutura agrária de latifúndios exportadores, sendo precária a dinâmica do mercado 

interno.  A luta  entre os  dois  setores,  exportador  e  importador,  refletiu  o  conflito  de 

interesses pela distribuição de renda.

Octavio Ianni  (1984),  em seu estudo sobre as origens da questão agrária no 

Brasil, comenta que, ao nos referirmos aos processos agrários no país:

[...] o que está em jogo é algo mais do que a subordinação da agricultura 
à  industria,  do  campo  à  cidade.  Não  se  trata  apenas  de  um 
desenvolvimento econômico, social ou outro, mas de desenvolvimento 
capitalista,  acumulação  de  capital,  transformação  da  agricultura  em 
indústria  produtora  de  capital.  Ao  desenvolverem-se  as  relações 
capitalistas de produção no campo, sob a influência do capital industrial, 
estão em curso também a expansão e o fortalecimento do grande capital 
financeiro e monopolista, capital esse que articula os capitais industrial, 
bancário e comercial  em um poderoso bloco de poder. (IANNI, 1984, 
p.171)

Foi através desta lógica produtiva, no Brasil colonial, que os interesses privados 

das  elites  econômicas  prevaleceram  sobre  o  conjunto  da  população  nativa  e  da 

população “importada” para fins de exploração. Assim, na formação do povo brasileiro, 

as relações sociais de classe, gênero e raça/etnia foram extremamente marcadas por 

uma estrutura administrativa que foi importada para o país, sem se considerar a cultura 

do povo que havia antes da colonização (COSTA, 2006). 

Neste  ponto  está  a  importância  de  sempre  lembrar  que  toda  esta  estrutura 

desigual  também  estava  fortemente  assentada  numa  sociedade  fundamentada  no 

patriarcalismo.  Tratava-se,  assim,  de  uma  “sociedade  altamente  estratificada  entre 

homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre escravos e senhores, entre ‘brancos’ e 

‘cablocos’” (FALCI, 1997, p. 242).

A mudança nesta estrutura administrativa da colônia processou-se com a vinda 

da corte Portuguesa em 1815, quando o Brasil foi elevado à categoria de reino. Os 

gastos públicos se voltaram para a melhoria da infraestrutura do país, porém através de 

endividamento externo e com destinação ao consumo das elites,  sem melhoria nas 

condições de vida dos(das) trabalhadores(as) livres. De acordo com Costa (2006, p. 

112),  “a  destinação  de  gastos  públicos  é  um  indicador  de  desigualdade  social  e 
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ausência de pacto democrático”, e foi justamente essa estrutura de gastos que marcou 

todo o período imperial voltado à classe dominante. 

Não obstante, este período foi marcado por diversos conflitos internos, a maioria 

das lutas pela independência de regiões do país e pela república. Em 1850, a coroa 

portuguesa  instituiu  no  Brasil  a  primeira  lei  de  terras  do  país,  estabelecendo, 

consequentemente,  o  latifúndio  e  a  propriedade privada  de  terras,  ou  seja,  a  terra  

passou a ser mercadoria.

Neste período, a transformação da ordem mundial,  realizada,  sobretudo, pela 

industrialização  na  Inglaterra,  a  busca  de  liberação  do  comércio  e  criação  de  um 

mercado interno brasileiro, bem como a evolução das técnicas de produção agrícola e 

industrial, ocasionaram a substituição da mão de obra escrava por novas formas de 

relações de trabalho. Ainda para Costa (2006, p. 114):

[...]  é  preciso  considerar  que  o  regime  escravocrata  tornou-se 
inadequado  ao  sistema  de  produção  capitalista,  especialmente  pelos 
custos que representava para a produção. O escravo, ao contrário do 
trabalhador(a) assalariado(a), representa um adiantamento de capital e 
uma expectativa, muitas vezes frustrada, da realização do trabalho.  

Nestes  termos,  o  trabalho  escravo  tornou-se  um  peso  para  a  produção.  O 

trabalho assalariado, por outro lado, tornou-se a relação de trabalho mais adequada ao 

contexto por diversos motivos: não exigir um adiantamento de capital; ser remunerado 

após a realização do trabalho; poder dispensar o(a) trabalhador(a) em caso de queda 

na produção; e o fato de sua necessidade de sobrevivência vinculada ao recebimento 

de salário após o cumprimento da jornada de trabalho ser a única coisa a deixá-lo 

preso.

A despeito da Lei De Terras, promulgada em 1850, que permitia que qualquer 

pessoa pudesse passar a ser proprietária de terra, estava claro que os ex-escravos não 

podiam pagar por ela. Assim, eles abandonaram o trabalho agrícola e seguiram para as 

cidades para vender sua força de trabalho (STEDILE, 2005).

Com o  fim da  escravidão,  os(as)  trabalhadores(as)  (ex-escravos(as))  ficaram 

submetidos a condições miseráveis de vida, além disto, ficaram à disposição de seus 

antigos proprietários. O Estado não se apresentou para esta população com nenhuma 
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política que os retirassem das condições sociais precárias a que ficaram submetidos. 

Ao contrário  disto,  foi  priorizado o pagamento  de indenizações aos proprietários de 

escravos.

Costa  (2005,  p.114)  afirma  que,  neste  momento,  “o  movimento  republicano 

ganhou força e a transformação da ordem política deu-se no momento de ruptura com a 

antiga ordem social baseada no trabalho escravo”. O estabelecimento da república no 

país foi  marcado pela presença da elite na cena político-institucional;  os setores da 

burguesia industrial dão um golpe, tomam o poder da oligarquia rural, mas não rompem 

definitivamente com este setor nem com a dependência que estabelece com os países 

centrais. 

A  configuração  da  política  republicana  é  estruturada  a  partir  do  poder  das 

oligarquias regionais e disputas regionais de mando local.  Foi neste contexto que o 

governo  republicano  aniquilou  Antônio  Conselheiro  e  a  população  de  camponeses 

pobres que buscavam fugir da miséria e do grande poder do latifúndio (COSTA, 2005). 

A  classe  de  trabalhadores  que  se  moldava  com  a  implantação  do  trabalho 

assalariado guardava traços peculiares devido ao passado recente de mão de obra 

escrava e da imigração de mão de obra livre. A regionalização da economia também 

fez comparecer à cena política movimentos regionalizados. Não obstante, as lutas pela 

terra e pela alteração do modo de vida dos(as) trabalhadores(as) na zona rural foram 

sistematicamente massacradas9.

Segundo Stedile (2005), neste período fica evidente a subordinação política e 

econômica da agricultura  à  industria.  Os grandes latifundiários  ficam destituídos de 

poder político, porém a burguesia industrial mantém uma aliança com este setor, tanto 

por originar-se dele, quanto porque a relação com os países industrializados só era 

possível com a continuidade das exportações agrícolas.

O camponês também cumpre, neste período, alguns papéis importantes no setor 

agroindustrial para a burguesia agrária: ele é o fornecedor de mão de obra barata; com 

o êxodo rural, leva o salário dos operários para baixo; é produtor de alimentos baratos, 

além de produzir a matéria prima agrícola para o setor industrial (STEDILE, 2005). 

9 Além do  massacre  da  população  de  trabalhadores  rurais  e  sertanejos  de  Canudos,  liderados  por 
Antônio  Conselheiro,  e  em um período  posterior  o  massacre  e  as  lutas  de  Trombas e  Formoso,  a 
Guerrilha do Araguaia, entre muitas outras.
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No começo do século XX, o Brasil ainda não estava inserido no mundo moderno. 

As modificações na estrutura administrativa do Brasil10 não foram acompanhadas por 

mudanças na estrutura interna da distribuição de renda nacional,  nem mesmo pela 

alteração  da  estrutura  agrária.  No  que  concerne  à  sociedade  civil,  a  diferenciação 

interna  das  classes  e  a  regionalização  das  lutas  fizeram  com  que  surgisse  uma 

organização política frágil de representação popular, fazendo permanecer as condições 

miseráveis de vida e trabalho da classe trabalhadora. 

Nesse contexto, a revolução de 30 trouxe consigo o processo de modernização 

da  sociedade  brasileira.  Organizou-se  um  mercado  de  trabalho  essencialmente 

capitalista com uma esfera social regulada e com a criação de direitos sociais. Porém, 

as  inovações ocorridas  na organização do trabalho assalariado deixaram a maioria 

dos(as) trabalhadores(as) rurais desvinculados de qualquer sistema de proteção social, 

colocando mais um fosso na luta pelo direito à terra e pela igualdade social entre os 

cidadãos brasileiros.

Foi a partir  deste período que o modelo nacional de Estado – contrariando a 

histórica formação regional – foi exposto para o país. Também a partir deste momento 

histórico, o país ampliou suas relações com Estados Unidos por meio de acordos de 

cooperação, que se alteraram após o segundo pós-guerra quando os Estados Unidos 

intensificam sua busca por hegemonia no Ocidente.

De acordo com Costa (2005, p. 130):

O mercado mundial  e as relações internacionais no mundo capitalista 
sempre  foram  marcados  por  disputas  comerciais.  A  política  norte-
americana não favorecia a América Latina,  muito menos o Brasil.  As 
relações sobre o comercio mundial são marcadas pela desigualdade e 
pela competição. Os Estados periféricos subordinam-se as regras dadas 
pelos países centrais e pelos organismos financeiros.

Nas décadas de 30, 40 e 50, o país segue um processo de desenvolvimento da 

economia  que  transita  entre  regimes  democráticos  e  ditatoriais,  com  marcas 

expressivas da tentativa de construção de um forte setor urbano-industrial. Segundo 

Delgado (1985), já se apontam, neste período, principalmente na década de 50, sob os 

auspícios da modernização agrícola, a modernização e institucionalização de créditos 

10 Fala-se, aqui, dos períodos de transição entre Colônia, Reinados e República.
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rurais. Todavia, estas políticas foram mediadas basicamente por institutos isolados e 

tinham como objetivo maior atender aos interesses das oligarquias rurais tradicionais, 

ou seja, os setores do modelo primário-agroexportador.

De acordo com Andrade (1979, p. 31), 

[...]  os  órgãos  governamentais  estimularam  a  modernização  da 
agricultura,  dando  aos  proprietários  médios  e  grandes  uma  série  de 
vantagens e facilidades, deixando marginalizados os(as) pequenos(as) 
proprietários(as) e os(as) trabalhadores(as) sem terra.

 
Tudo isso funcionava em nome de uma produtividade e de uma diminuição de 

custos de produção. Ainda na década de 50, ressurgem as organizações camponesas11 

e alguns fatores fortalecem o ressurgimento e expansão das ligas: a ampliação das 

liberdades  democráticas,  a  realização  do  Congresso  da  Salvação  do  Nordeste,  o 

surgimento da ULTAB − União dos Lavradores e Trabalhadores  Agrícolas Brasileiros.

Na  década  de  60,  vive-se  um  momento  de  transição  entre  duas  fases  do 

desenvolvimento  rural.  Inicia-se,  neste  período,  um processo  de  mudança  na  base 

técnica da agricultura, acompanhado por um período de intensa urbanização, havendo, 

assim, uma demanda por produtos agrícolas por setores não agrícolas, além de uma 

diversificação das exportações. Isso exigiu, segundo Delgado (1985, p. 21), “uma maior 

acentuação do processo de mercantilização geral das relações econômicas do setor 

rural” que refletiu no mercado de produtos agrícolas e agroindustriais, na consolidação 

de um mercado de trabalho, na constituição de um mercado de terras e numa relevante 

política de crédito rural.

A  modernização  agrícola  fora  planejada  levando  em  consideração  apenas  a 

elevação de possibilidades de acumulação de capital, sem ações para a população que 

vivia  do  trabalho.  Por  este  motivo,  Andrade  (1979)  afirma  que  o  desenvolvimento 

agrícola  pretendido  fora  alcançado  principalmente  pela  proletarização  e 

11 Na década de 30, registra-se o surgimento dos primeiros sindicatos rurais, porém até 1963 existia no 
país,  no âmbito  legal,  uma relativa  liberdade sindical,  e,  de fato,  uma restrição com relação  a este  
sindicalismo. Para organizar os trabalhadores, dentro da legalidade, o PCB, no período de 1945 a 1947, 
organiza  uma  grande  mobilização  entre  os  trabalhadores  rurais,  fundando  centenas  de  Ligas 
Camponesas. Entretanto, o banimento do PCB foi também o fechamento das ligas.
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empobrecimento  do(a)  trabalhador(a)  rural,  contexto  que  dá  margem  a  grandes 

mobilizações sociais, suscitando debates em torno da reforma agrária12. 

A luta pela terra ganhou intensidade com a ampliação desta discussão e com 

proposições para saídas que partissem da explicação da formação econômica do país. 

Neste momento histórico, ressurgem várias mobilizações em torno da pauta da terra e 

da reforma agrária, muitas delas lideradas pelas ligas camponesas, agora espalhadas 

por todo o país.

No governo João Goulart  (1961-1964),  anunciava-se  a  reforma agrária  como 

uma das reformas de base propostas por seu governo. O conjunto das reformas de 

base acabou provocando o golpe militar de 1964. De acordo com Prado Júnior. (1979, 

p.25):

[...] entre os fatores que estimularam o golpe, encontram-se o crescente 
interesse  que  então  começava  a  despertar  a  questão  agrária  e  os 
primeiros sintomas de séria pressão popular no sentido de efetivação de 
medidas tendentes à reforma de nossas estruturas agrárias e relações 
de trabalho rural. (PRADO JÚNIOR, 1979, p.25)

  

Sob a égide da ditadura, editou-se o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 1964) – 

que previa uma política de intensificação e desenvolvimento da assistência à pequena 

propriedade e de desenvolvimento do cooperativismo que tornasse a pequena empresa 

agrícola economicamente viável – criando-se, ao mesmo tempo, o Instituto Brasileiro de 

Reforma Agrária (IBRA) e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA), em 

substituição à Supra. Dois anos depois, em 04 de novembro de 1966, o Decreto nº 

59.456 instituiu um Plano Nacional de Reforma Agrária, que não foi efetivado.

Esse  estatuto  contém  um  uma  legislação  agrária  que,  se  por  um  lado, 

consubstancia o princípio da reforma agrária, por outro, estrutura condições favoráveis 

ao empreendimento capitalista na agricultura (DELGADO,1985). Na prática, o Estatuto 

12 De acordo com Stedile (ano, p. 37), “na década de 60 o debate a respeito da reforma agrária chamou a 
atenção  do  mundo  acadêmico  e  dos  programas  partidários.  Nesta  época,  confrontavam-se,  os  que 
analisavam a realidade agrária como um entrave ao desenvolvimento capitalista e até com resquícios 
feudais [entre eles Alberto Passos Guimarães, Maurício Vinhas].De outro lado, defendia-se a tese de que 
no Brasil nunca havia existido feudalismo, de que o capitalismo estava se desenvolvendo no campo, que  
as  relações  sociais  de  produção  existentes  não  eram  entrave  ao  desenvolvimento  capitalista,  mas 
caracterizavam-se por um certo tipo de capitalismo, concentrado e dependente, a exemplo de Caio Prado 
Jr., Rui Marini, André Gunder”.
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da Terra, como uma das medidas primeiras do governo militar, foi um grande passo 

para  que  o  Estado  ditador  enquadrasse  e  administrasse  institucionalmente  as 

reivindicações e os surtos de inquietação camponesa (MARTINS, 1995).

Segundo Martins (1995, p.18):

O Estatuto abre a possibilidade da reforma agrária localizada e restrita 
nas  áreas de tensão social  grave,  ao mesmo tempo que descarta a 
possibilidade  de  uma  reforma  de  âmbito  nacional.  O  governo  militar 
poderá,  assim,  a  partir  de  então,  controlar  duas  tendências 
aparentemente  contraditórias  em favor  da  primeira:  de  um lado  uma 
política  deliberada  de  concentração  fundiária  e  de  constituição  das 
grandes  empresas  no  campo;  de  outro  lado,  uma  política  de 
redistribuição de terras nos lugares em que as tensões sociais possam 
ser  definidas  como  um  perigo  à  segurança  nacional,  isto  é,  a 
estabilidade do governo militar.

Em 1970, houve a fusão do IBRA e do INDA, ficando instituído o INCRA. O órgão 

surgiu mais como um instrumento de colonização de áreas novas do que para uma 

reforma da estrutura fundiária do país. 

Em meados desta década, vive-se, no contexto mundial, a profundidade da crise 

e das contradições do capitalismo, pondo fim ao que se convencionou chamar de “anos 

dourados”. O capital monopolista passou a articular, neste contexto, um conjunto de 

respostas na tentativa de transformar a cena mundial. Estas mudanças foram de cunho 

econômico, social, político e cultural e consolidou a mundialização do capital. De acordo 

com Netto e Braz (2006), tais respostas configuraram a restauração do capital sob o 

tripé: reestruturação produtiva, financeirização do capital e ideologia neoliberal.

O projeto de articulação financeira da “modernização conservadora” vê, assim, 

seu auge e crise no final da década de 70. Tratava-se de um projeto que requeria um 

envolvimento  de  regulação  do  Estado  em  seu  papel  financiador,  articulador  e 

estruturados de uma política fundiária de proteção à propriedade rural,  revelando os 

problemas sociais e econômicos desse tipo de desenvolvimento. Sua crise coincide, 

com a crise mais geral da economia e culmina com uma pressão social da população 

em busca de condições mínimas de subsistência.

De acordo com Delgado (1985),  de  1979-80,  mudou um pouco a  atenção a 

questão  do  acesso  à  terra  para  os  pequenos  produtores,  o  que  não  significou  a 

execução, propriamente dita,  da Reforma Agrária.  Na verdade, tratou-se de projetos 
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públicos de colonização e assentamentos rápidos. Por outro lado, a intocabilidade da 

empresa rural  e o incentivo ao “desenvolvimento rural”13 assumiu todo o espaço da 

política agrária.

O que há de conservador nesta política é o estímulo à manutenção do latifúndio 

e o que há de novo é que nela começam a penetrar  interesses do grande capital,  

através da formas de participação das empresas na detenção da propriedade fundiária, 

o que não é outra coisa se não o reflexo do movimento de concentração e centralização 

do capital no mercado de terras, desenvolvido como apoio do Estado.

 No Brasil, com o advento da Nova República, o tema da reforma agrária voltou à 

tona. Em 1987, ano da Constituinte, a sociedade se mobilizou na defesa da bandeira da 

reforma  agrária.  A  mobilização  em  torno  desta  pauta  abriu  caminhos  para  a 

Constituição Federal de 1988 dedicar  todo um capítulo à política agrária e fundiária e a 

reforma agrária.  Contudo, a bancado ruralista conseguiu introduzir no texto a alínea II 

do Artigo 185, proibindo, no caso específico da reforma agrária, a desapropriação das 

propriedades  produtivas.  Denota-se,  assim,  o  caráter  conservador  e  reacionário  da 

nova Constituição Federal (CF), aprovada em 1988, com relação à efetivação de uma 

reforma agrária no país.

Durante os oito anos do governo FHC, houve uma tentativa de passar à opinião 

pública  nacional  e  internacional  a  realização da maior  reforma agrária  que o Brasil 

conheceu. Todavia, essa reforma nunca aconteceu. O que existiu de fato foi a redução 

da intervenção do Estado no Brasil, redução esta que vem sendo difundida desde a 

década de 90 pelos organismos internacionais.

Na década de 90,  o  Estado brasileiro  passou a  desenvolver  uma política de 

assistência à miséria, através do Programa Comunidade Solidária e de parcerias com 

ONGs e prefeituras, no mais das vezes grandes aliados nas tarefas de implementação 

de uma verdadeira reforma agrária de mercado. Neste período avança o processo de 

reestruturação produtiva que ocorreu em paralelo à “reforma” do Estado. 

13 Este desenvolvimento esteve pautado em ações do Estado que reforçaram o movimento de valorização  
da propriedade rural  e que beneficiaram diretamente o processo de desenvolvimento capitalista,  tais 
como: o apoio à colonização privada, os incentivos fiscais setoriais para grandes projetos empresariais, o 
investimento  em  infraestrutura  específica  para  determinadas  regiões  ou  projetos  rurais,  ou, 
simplesmente, empresas específicas.
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Ao referenciar a reestruturação capitalista no Estado brasileiro, Mota e Amaral  

(2006) comentam que no Brasil abrir capital é privatizar empresas estatais, terceirizar,  

demitir  trabalhadores(as) e aumentar a produtividade em até 100%. De acordo com 

Behring (2003) a “reforma” do Estado se objetiva através do discurso de um suposta 

crise pela qual foram atingidos os Estado nacionais na década de 80 devido à crise 

fiscal acirrada pelas dívidas e pelo populismo econômico, o que exigiu uma rigorosa 

disciplina fiscal, privatização e liberalização comercial para a construção de um “Estado 

responsável”.

Na  prática,  a  redefinição do papel  do  Estado  é  a  transferência  para  o  setor 

privado de atividades que possam ser controladas pelo mercado e descentralização dos 

serviços “do setor público não estatal” (educação, saúde, cultura, pesquisa). Ocorre, 

neste sentido, uma nova relação entre Estado e sociedade civil:  nesta, assiste-se à 

emergência  de  novos  sujeitos  coletivos,  de  novos  movimentos  sociais,  de  novos 

direitos;  nota-se  o  redimensionamento  do  Estado,  ou  melhor,  o  seu  contínuo 

enxugamento e diminuição das suas funções.

A  diminuição  das  funções  do  Estado  se  evidencia,  principalmente,  na 

operacionalização  dos  serviços  sociais,  uma  vez  que  a  prestação  destes  serviços 

transita do poder público para as parcerias com o setor privado. Ampliou-se, assim, a 

ideia de redução do Estado e ampliação da sociedade civil, sendo esta a proposta de 

pagamento  pelos  serviços  sociais,  contrariando  a  ideia  contida  nesta  esfera  de 

participação,  controle  social  e  fortalecimento  de  espaços  como  os  conselhos  e 

sindicatos, entre outros.

No primeiro mandato do governo Lula, pouco foi visto no sentido de contrariar a 

lógica neoliberal de reestruturação e reforma estatal e a correlação de forças ainda se 

concentrou ao lado do latifúndio. Dentro do Ministério de Desenvolvimento Agrário − 

MDA e do INCRA, fala-se muito mais em aprimoramento dos assentamentos do que em 

reforma  agrária  que  signifique  enfrentamento  do  latifúndio,  desconcentração  e 

democratização da propriedade da terra.Isto  se deve à persistência de uma grande 

bancada ruralista representante dos interesses das oligarquias e grupos econômicos, 

controlando as decisões em favor dos seus interesses de classe. 
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Por isso,  historicamente,  as disputas  políticas tenderam a se  transformar  em 

guerras  sangrentas  e,  atualmente,  apesar  dos  mecanismos  de  repressão  terem se 

modificado,  o  latifúndio  continua  ignorando  as  próprias  leis  elaboradas  pelos  seus 

representantes (BOGO, 1999).

De acordo com Yeros (2007), o que podemos perceber é que, numa perspectiva 

histórica, a reforma agrária foi posta inicialmente por forças imperialistas que utilizaram 

mobilização  militar  e  colocaram em prática  um tipo  de  reforma  agrária  controlada, 

implantada primeiramente sem o fim das oligarquias políticas e sob os auspícios do 

desenvolvimento  industrial  acelerado.  Em  seguida,  apostou-se  em  um  modelo  de 

reforma  a  partir  da  modernização  tecnológica  do  latifúndio;  logo  após,  a  reforma 

controlada foi assegurada pelo imperialismo e pelo novo modelo econômico e político 

neoliberal. 

Nas últimas décadas, houve o avanço do capitalismo financeiro e das empresas 

transnacionais, sob todos os aspectos da agricultura, havendo, por assim dizer, uma 

ofensiva do capital sobre os recursos naturais como nunca se viu desde os tempos 

coloniais.  Nestes  últimos  anos,  a  crise  do  capital  tem  propiciado  uma  guerra  de 

privatização  que  leva  a  expulsão  de  trabalhadores(as)  rurais,  retirando  da  terra 

aqueles(as) que nela trabalham.

A reforma agrária dos governos FHC e Lula foi, em termos proporcionais, uma 

das menores de toda a América Latina. A reforma feita entre 1985 e 2006 situa o Brasil  

no 15º lugar no Índice de Reforma Agrária da América Latina, dois lugares antes do 

último colocado (IPEA, 2005).

O II Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA (2003/2007), que integrou um 

Programa de Governo e um Projeto para o Brasil  Rural, buscou retomar a trajetória 

anunciada pelo I PNRA, elaborado em 1985. O II PNRA tinha a previsão de assentar  

550 mil famílias entre 2003 e 2007. No entanto, segundo dados da Universidade do 

Estado de São Paulo − UNESP, apenas 163 mil famílias desta meta foram assentadas, 

ou seja, o INCRA cumpriu apenas 29,6% da meta. 
Devemos compreender que na sociedade capitalista a terra é incorporada no 

processo de trabalho como objeto e meio da produção. Tal incorporação abre caminhos 

para  a  apropriação  da terra,  transformando-a  em mercadoria  e  a  produção para  o 
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consumo passa a ser produção para o mercado. É preciso entender também que faz 

parte  do  processo  constitutivo  da  acumulação  capitalista  a  polarização  entre  uma 

riqueza social que pode se expandir e uma pobreza social que produz uma massa de 

homens e mulheres cujo acesso aos bens necessários à vida é extremamente restrito.

Não obstante, esta sociabilidade apresenta suas contradições: se por um lado 

consolida-se a acumulação do capital; por outro, têm-se a (re)organização das forças 

sociais  através  de várias  lutas  sociais.  No caso dos problemas no campo,  surgem 

diversas lutas no âmbito rural nos países periféricos, algumas delas encampadas por 

movimentos sociais populares de caráter internacional, como a Via Campesina14, e de 

caráter  nacional,  que  no  caso  do  Brasil  está  representado,  principalmente,  pelo 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra − MST.

Estes movimentos foram levados a radicalizar sua pressão sobre a terra. Além 

das  ocupações,  promoveram  marchas,  fechamento  de  estradas,  danificação  de 

pedágios  e,  ultimamente,  de  instalações  e  plantações  de  propriedade  de  grandes 

agronegócios.

É importante entender a questão da luta pela terra também dentro da dinâmica 

do cenário político internacional, visto que as disputas político-econômicas em torno da 

produção  familiar  estão  inseridas  neste  âmbito.  Isto  porque  a  agricultura  é  muito 

importante  dentro  do  debate  de  acordos  comerciais,  subsídios  e  barreiras  à 

comercialização. Não é por outro motivo que os projetos em torno do desenvolvimento 

agrícola  estão  atrelados  à  integração  do  setor  agrícola  ao  mercado  global  e  à 

acumulação de capital15.

De acordo com Stedile (1994, p.34): 

[...]  a situação no campo brasileiro está delineada pela forma como o 
capitalismo se desenvolveu  na agricultura,  de como ele  se aliou  aos 

14 A Via Campesina é um Movimento internacional que agrupa milhões de campesinos(as), pequenos(as) 
e médios (as) produtores(as), povos sem terra, indígenas, migrantes e trabalhadores de todo o mundo. 
Defende a agricultura  sustentável  em pequena escala  como um modo de promover  justiça  social  e 
dignidade. Se opõe, firmemente, aos agronegócios e as multinacionais que estão destruído povos e a 
natureza.  Compreende 150 organizações locais  e nacionais em 70 países da Ásia,  África,  Europa e 
América.  No  total,  representa  200  milhões  de  campesinos(as).  É  um  movimento  que  se  declara 
autônomo, pluralista, e multicultural, sem nenhuma filiação política, econômica ou de qualquer outro tipo.
15 A  título  de  exemplo,  podemos citar  as  ações gestadas para  as  políticas  de crédito  do Programa 
Nacional de Reforma Agrária − Pronaf e a reforma agrária de mercado materializada nos programas de 
crédito  fundiários  financiados pelo  Banco Internacional  para a  Reconstrução  e o  Desenvolvimento − 
BIRD. 
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interesses  dos  monopólios,  das  multinacionais  e  da  estrutura 
concentradora  de  propriedade.  Os  grandes  proprietários  passaram  a 
acumular  cada vez mais (através de facilidade de acesso a créditos, 
preços  para  a  exportação);  passaram  a  concentrar  propriedades 
(expulsando  pequenos  agricultores  do  campo)  e  a  centralizar  vários 
negócios (atuando em vários setores além da agricultura, no comércio, 
na indústria,  no  capital  financeiro),  fechando,  assim,  o  ciclo  das três 
formas clássicas do capitalismo.

Foi no processo deste ciclo, no decorrer dos anos, que o capitalismo destruiu as 

possibilidades da propriedade coletiva, acentuando os problemas no campo, ou melhor, 

os problemas de milhares de trabalhadores(as) do campo, além de atenuar as precárias 

condições de vida dos arrendatários, meeiros, posseiros e dos pequenos agricultores 

que trabalham em pequenas propriedades (minifúndios) e são explorados por diversos 

mecanismos, tais como: preço, crédito, pela agroindústria etc. 

Hoje, ainda existe no mundo cerca de 400 milhões de hectares de terras que 

podem  ser  aproveitados  pela  agricultura,  a  maior  parte  no  Brasil.  A  maioria  das 

riquezas  está  sob  o  controle  de  empresas  transnacionais,  nacionais  e  do  capital 

especulativo que provoca uma concentração territorial cada vez mais espoliadora sobre 

os(as) agricultores(as), as comunidades e as populações tradicionais e os deserdados 

do campo.

Em notas divulgadas concomitante à divulgação dos resultados finais do censo 

agropecuário 2006, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística − IBGE revelou que 

a concentração da propriedade fundiária no Brasil permaneceu praticamente inalterada 

nos últimos vinte anos. Ainda de acordo com o IBGE, especificamente no período de 

1996 a 2006, o índice de Gini,  calculado para medir a concentração da terra, subiu 

1,9%, o que sugere o aumento da concentração nesse período16.

Tais dados confirmam a contradição entre o que está posto no direito legal e a 

realidade  de  concentração  de  terras.  Esta  concentração  impede  o  atendimento  às 

necessidades  de  6  milhões  de  famílias  pobres  do  campo,  limita  uma  maior 

porcentagem da produção de alimentos, barra a desapropriação de  todos os imóveis 

16 Concordamos, assim, com a análise de Teixeira (2009) sobre “O Censo Agropecuário 2006 – Brasil e 
regiões”  de  que  esta  constatação  pelo  IBGE  leva  à  conclusão  política  óbvia  sobre  a  ineficácia 
redistributiva da terra dos programas de reforma agrária executados no Brasil, desde o I PNRA.
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de tamanho superior a 1.000 hectares e, por fim, restringe a redistribuição de terras aos 

trabalhadores rurais sem terra, principalmente para as mulheres. 

No que diz respeito à estrutura da agricultura familiar, os dados só ratificam esta 

concentração.  No  Censo  Agropecuário  2006,  foram  identificados  4.367.902 

estabelecimentos de agricultura familiar, o que representa 84,4% dos estabelecimentos 

brasileiros. Este numeroso contingente de agricultores familiares ocupava uma área de 

80,25 milhões de hectares, ou seja, 24,3% da área ocupada pelos estabelecimentos 

agropecuários brasileiros.

Os  estabelecimentos  não  familiares,  por  sua  vez,  apesar  de  representarem 

15,6% do total dos estabelecimentos, ocupavam 75,7% da área ocupada. A área média 

dos estabelecimentos familiares era de 18,37 hectares, enquanto a dos não familiares 

de 309,18 hectares.

Segundo Portella (2005, p.19 ): 

[...] do ponto de vista econômico, a agricultura familiar aparece como um 
dos modelos para o desenvolvimento agrícola possivelmente mais justo, 
diante  de algumas  questões como:  desigualdade  social  econômica  e 
questão socioambiental etc. 

Não obstante, tal modelo é marcado fortemente por uma estrutura hierárquica, 

pautada num conjunto de práticas que dividem os papéis sexuais e deixam a mulher 

invisível.

. 

1.2 Classe e gênero: uma abordagem necessária na análise do acesso à titulação 
conjunta da terra

Neste trabalho, corroboramos com os estudos que consideram classe e gênero 

categorias indissociáveis na análise da situação da mulher em qualquer sociedade. A 

importância de vincular o domínio masculino sobre as mulheres à estrutura econômica 

está na necessidade de descortinar os interesses daqueles que se beneficiam com a 

naturalização da condição da mulher nesta sociedade, ou seja, aqueles que detêm o 

poder econômico e político.

Nas sociedades pré-capitalistas,  a  mulher participa do sistema produtivo com 

papel relevante nas funções econômicas da família. Porém, ela é considerada jurídica, 
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social e politicamente inferior ao homem. Com a implantação do modo de produção 

capitalista, e, por conseguinte, com o surgimento de um mercado de bens e serviços, 

surge a exigência de igualdade jurídica entre os homens. Entretanto, trata-se de uma 

igualdade formal e que esbarra, obrigatoriamente, na divisão da sociedade de classes 

(SAFFIOTI, 1979).

De acordo com a autora:

[...]  a  conservação  de  sistemas  e  valores  originados  em  estruturas 
sociais anteriores permitiria às sociedades de classes utilizar de modo 
diverso a força de trabalho feminina. Esta seria livre apenas na medida 
em  que  esta  liberdade  constituía  condição  sine  qua  non para  a 
determinação  da  força  de  trabalho  da  mulher  enquanto  mercadoria. 
(SAFFIOTI, 1979, p. 67)

As contradições da sociedade capitalista estão postas e se intensificam na vida 

das mulheres por se tratar de um sistema produtivo que deu condições para que as 

mulheres participassem efetivamente dele, mas que não as libertou das tarefas ditas 

femininas. Assim, esse sistema deu sustentação ao maior número de reivindicações 

concernentes ao trabalho e relacionados ao ser mulher, mas continuou explorando e 

oprimindo as mulheres das mais variadas formas que pôde encontrar para perpetuar-se 

como sistema dominante.

Consentimos com as palavras de Toledo (2008, p. 14), quando afirma que “como 

as demais questões dentro do sistema capitalista, a condição feminina não pode ser 

analisada fora do marco de classe”. O que devemos fazer é desenvolver as pesquisas 

com recorte de gênero, a partir do jogo complexo das relações sociais de classe e entre 

os  sexos,  de  forma  indissociável,  com  todas  as  implicações  possíveis.  Por  esta 

perspectiva,  é  possível  compreender  que  a  situação  da  mulher  expressa  tanto  a 

contradição da igualdade jurídica em contraposição a desigualdade de classes, como a 

contradição do privilégio dos homens numa sociedade que se instituiu juridicamente na 

igualdade dos indivíduos.

Segundo Saffioti (1979), muito embora Marx não tenha elaborado nenhum tipo 

de  crítica  minuciosa  à  condição  feminina,  alguns  de  seus  escritos  anteciparam  a 

complexidade da situação da mulher na sociedade capitalista.  Isto porque encara a 
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família  e  a  situação  da  mulher  a  partir  de  determinantes  sociais,  da  configuração 

histórica da vida e de um dado modo de produção determinado.

A contribuição que a teoria marxista produziu e pode oferecer para a análise e a 

crítica  da  situação  das  mulheres  nas  sociedades  de  classe,  particularmente  na 

sociedade capitalista foi analisada por Araújo (2000). De acordo com a autora, além da 

elaboração  de  várias  categorias  de  análise,  caberia  destacar  as  contribuições  do 

marxismo ao feminismo, bem como o enfoque histórico e material que esta teoria social 

tece  ao se  debruçar  sobre  a  realidade.  Para  ela,  “foi  este  enfoque  que  permitiu  a 

desnaturalização da subordinação da mulher” (ARAÚJO, 2000, p. 65), uma vez que a 

gênese desta subordinação está atrelada a um processo gerado nas e pelas relações 

sociais.

Araújo  (2000,  p.  65)  faz  menção  a  algumas  obras  de  Marx  e  Engels  que 

contribuíram para desmistificar “enfoques essencialistas sobre a dominação masculina 

e  a  subordinação  feminina,  nos  quais  as  mulheres  seriam,  desde  sempre  e  por 

natureza, subordinadas ou diferentes, e os homens, opressores”. Entre as obras citadas 

estão:

 - O 18 Brumário de Luiz Bonaparte – no qual Marx mostra a importância da 

perspectiva  histórica  e  material  para  pensar  as  práticas  sociais,  a  construção  das 

instituições, assim como os valores transmitidos através das gerações, como processos 

mutáveis  que  ocorrem  via  uma  agência  humana  ativa  e  dinâmica,  embora  não 

determinista; 

- A ideologia alemã – na qual é possível compreender como as várias faces das 

relações humanas originam-se dos processos materiais e históricos, desencadeados a 

partir  das  relações que homens e  mulheres  estabelecem com vistas  à  produção e 

reprodução  de  suas  vidas  e  de  suas  necessidades,  e  conformam  uma  totalidade 

indispensável à reprodução social da vida material, produção e reprodução constituem, 

assim, um único processo (base para os estudos sobre divisão sexual do trabalho);

- A origem da família, da propriedade e do Estado – sua contribuição foi mostrar 

que o lugar social das mulheres não era expressão de uma  natureza feminina  inata, 

identificando a relação entre homens e mulheres como relação de opressão e situando 

nos processos socioeconômicos os elementos que conduziram à dominação masculina. 
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Neste  ponto  de  vista,  a  primeira  divisão  de  trabalho,  entre homens  e  mulheres, 

institucionaliza-se  como  relação  opressiva  quando  as mulheres  perdem  o  controle 

sobre o trabalho e se tornam economicamente dependentes do homem.

A confluência do marxismo com vertentes do feminismo se faz possível a partir 

de  alguns  pontos  convergentes  entre  aquela  teoria  social  e  estas  parcelas  do 

movimento. Entre alguns destes pontos estão:

• O fato de que as relações entre os sexos são relações sociais, e, por isso,  

passíveis de ser transformadas;

• O ponto de partida da divisão sexual do trabalho para a compreensão das 

desigualdades entre homens e mulheres;

• O fato  de  que a  emancipação das  mulheres  está  relacionada com as 

transformações das classes sociais.

De acordo com Combes e Hailcaut (1985, p. 34): 

[...] uma prática social concreta não é expressão de apenas uma relação 
social única. Qualquer prática social depende, principalmente, e de uma 
forma indissociável das relações sociais e das relações sociais entre os 
sexos na produção de bens e na produção dos seres humano.

Para as autoras, existe a presença das duas relações nas duas esferas, ou seja, 

as relações sociais entre os sexos e de classes atuam tanto na esfera da produção, 

como da reprodução. A especificidade do modo de produção capitalista foi subordinar a 

reprodução à produção. Neste ínterim, houve uma crescente exploração das mulheres 

que  foram  inseridas  maciçamente  no  mercado  de  trabalho  assalariado;  uma 

acentuação de sua exploração enquanto trabalhadora doméstica e um agravamento de 

sua submissão com relação aos homens.

Assim, quando trabalhamos com esta relação entre classe e gênero é possível 

descortinar a desigualdade entre homens e mulheres de forma material e crítica. Isto 

porque a subordinação da mulher ao homem está intrinsecamente ligada ao controle da 

reprodução da força de trabalho e à perpetuação da propriedade privada. O processo 

de libertação da mulher  depende,  então,  de uma dimensão estrutural  e  não ocorre 

apenas na relação homem-mulher.
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Não  obstante,  existe  uma  relação  desigual  de  gênero  na  luta  de  classes. 

Homens  e  mulheres  estão  sempre  numa  relação  de  antagonismo  e  aliança:  de 

antagonismo porque pertencem a um outro sexo e de aliança em uma base desigual,  

quando pertencem à mesma classe social (COMBES; HAILCAULT, 1985).

1.3 A perspectiva da divisão sexual do trabalho na agricultura familiar 

Antes  mesmo  de  passarmos  para  a  questão  da  divisão  sexual  do  trabalho, 

vamos deixar claro que entendemos trabalho, aqui,  em sua concepção dialética.  O 

entendemos como base da atividade econômica, que torna possível a produção e a 

criação de valores que constituem a riqueza social.  Assim como o compreendemos 

como  uma  categoria  que  se  refere  ao  modo  de  ser  dos  homens  e  mulheres  na 

sociedade.

É,  essencialmente,  através  do  trabalho  que  homens  e  mulheres  satisfazem 

materialmente suas necessidades, pois criam as condições materiais de existência e 

reprodução  da  própria  sociedade.  Criam-nas  sob  a  exigência  de  instrumentos, 

habilidades  e  conhecimentos  e  desenvolvendo  novas  necessidades  (Netto  e  Braz, 

2006). 

A partir desta compreensão, devemos desmistificar as relações sociais fundadas 

no capitalismo, partindo do entendimento de que é o trabalho, e não o capital, que cria 

valores.  Só  assim  podemos  desvendar  o  caráter  explorador  do  capital  e  uma 

característica que lhe é peculiar, a produção de desigualdade, uma vez que socializa a 

produção da riqueza, mas privatiza os meios e o produto da produção. 

No capitalismo contemporâneo a ofensiva do capital sobre o trabalho lhe imputou 

uma  característica  peculiar:  a  exponenciação  da  “questão  social”,  expressa  na 

precarização  do  trabalho;  nas  formas  de  exploração  que  pareciam velhas,  como o 

trabalho escravo, infantil; nas diferenciações salariais entre homens e mulheres. Sendo 

assim, a restauração capitalista, além de um caráter classista também evidenciou seu 

caráter sexuado.
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Neste estudo, partimos do pressuposto de que as relações sociais entre capital e 

trabalho não estão circunscritas à produção, assim como as relações sociais entre os 

sexos não estão restritas à família. Ambas as relações são antagônicas e exprimem-se 

na  produção  e  na  reprodução,  sendo,  por  sua  vez,  distintas,  mas  intrinsecamente 

relacionadas.  Aliás,  historicamente,  a  reprodução  está  submetida  à  produção  e  o 

surgimento desta relação corresponde à organização do sistema patriarcal, uma vez 

que se apoia em outra relação de submissão: a das mulheres em relação aos homens, 

dada a divisão sexual do trabalho.

De  acordo  com  Kergoat  (2009,  p.  67),  “as  condições  que  vivem  homens  e 

mulheres  são  produtos  de  construções  sociais”.  Homens  e  mulheres  formam  dois 

grupos sociais envolvidos nas relações sociais de sexo, tendo como base material o 

trabalho através da divisão sexual laboral entre os sexos. A divisão sexual do trabalho, 

que  divide  a  produção  da reprodução,  público  e  privado,  também é permeada  por  

outras relações de poder, de hierarquia, de mando e de obediência.

No contexto da sociabilidade do capital, as mulheres ficaram relegadas a serem 

responsáveis  por  algumas  atividades  ligadas  a  esfera  da  reprodução,  tornando-se 

responsáveis pelas atividades correspondentes à reposição da força de trabalho que 

ocorrem  no  espaço  doméstico,  quais  sejam:  compras,  preparação  de  alimentos, 

arrumação da casa, cuidado das crianças, entre outras. Isso deixa claro que, longe de 

ser algo natural, o papel desempenhado pelas mulheres é uma construção social que 

perpassou diversos modos de produção.

 Cabe, portanto, reforçar que a divisão dos sexos na produção e reprodução17 

não surge com o capitalismo, mas este modo de produção reorganiza as condições 

produtivas de bens e dos seres humanos. A despeito do capitalismo ter dado condições 

para  que  as  mulheres  ocupassem  o  espaço  público  assalariando-as,  isso  não 

desvinculou sua identidade da execução do trabalho doméstico, e sim a tornou útil para 

uma maior exploração do trabalho. A história do capitalismo põe, assim, desde o início, 

a reprodução como uma das forças da luta de classes e de sexos, tornando-a uma 

questão de responsabilidade de Estado.

Conforme Lucena (2010, p. 26):

17 Tal separação é parcial, uma vez que as mulheres também estão presentes na produção e os homens 
na reprodução.
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A categoria gênero ajuda-nos a compreender que o lugar da mulher na 
sociedade é socialmente construído enquanto subordinação do feminino 
ao masculino. Por ir além do sexo biológico, o gênero pressupõe que o 
esforço, a dupla jornada de trabalho, a maternagem, os cuidados com o 
outro  em  detrimento  de  si  própria  muitas  vezes  são  concebidos 
socialmente como da “natureza”, como “coisas de mulher”. Assim sendo, 
a divisão sexuada do trabalho e os espaços de subordinação feminina 
deixam de ser questionados, contribuindo para que não se reconheça a 
produção de valores de uso, de bens e serviços que compõe a geração 
da riqueza cada vez acumulada nas mãos de poucos, na sociabilidade 
do capital.

As mudanças ocorridas nas duas últimas décadas do século XX com relação à 

posição da mulher na sociedade brasileira, transformando várias práticas sociais18 e 

estabelecendo novos  valores  numa perspectiva  mais igualitária  de gênero,  geraram 

impacto no modelo tradicional da divisão sexual do trabalho. Porém, estas mudanças 

ainda estão longe configurar  uma real  igualdade de gênero,  principalmente  quando 

compreendemos que, apesar das mulheres terem conquistado o mercado de trabalho,  

as atividades ocupadas por elas são aquelas relacionadas à subproletarização, ou seja,  

as mais precárias, mal remuneradas, parciais, informais etc. 

As  modificações  na  estrutura  familiar,  o  ingresso  da  mulher  no  mercado  de 

trabalho, o aumento do nível  da escolaridade das mulheres, tudo isso impulsionado 

pelas lutas do Movimento Feminista, contribuíram para dar início a um enfrentamento 

às  desigualdades  de  gênero.  Todavia,  apesar  de  permearem  todos  os  estratos  e 

segmentos sociais,  estas transformações ainda são bem distintas quando inserimos 

nessa questão as classes, as áreas geográficas − o urbano e o rural −, as diferentes 

regiões e as distintas percepções de gênero, influenciadas por valores morais. 

O delineamento regional  da relação de trabalho e gênero no Brasil  até 2005 

realizado por Bruschini, Ricoldi e Mercado (2008) em uma pesquisa sobre os setores e 

ocupações evidenciou a persistência dos padrões diferenciados da inserção feminina e 

masculina segundo setores e atividades econômicas. Chama nossa a atenção o fato de 

33% da  força  de  trabalho  feminina  no  Brasil,  o  que  corresponde  a  12  milhões  de  

18 De  acordo  com  Kergoat  (1986,  p.79),  práticas  sociais  seriam  “um  conjunto  coerente  (mas  não 
necessariamente consciente) de comportamentos e atitudes observáveis no conjunto da vida quotidiana 
(conjunto que as relações sociais tornaram coerente)”. 
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trabalhadoras,  encontrarem-se  em  nichos  precários  de  trabalho,  seja  como 

trabalhadora doméstica, seja realizando atividades não remuneradas ou em trabalho na 

produção para consumo próprio ou familiar. 

Ainda de  acordo com a  pesquisa,  as  formas de  trabalho não remunerado e 

aquele exercido na produção da unidade familiar são encontrados nos setores agrícolas 

− em fazendas, sítios e chácaras. Em 2005, estavam ocupadas neste setor 7% das 

trabalhadoras no Brasil, com destaque para o Nordeste com 13% das trabalhadoras.

Historicamente,  no plano da produção e da reprodução,  as mulheres sempre 

estiveram  em  situação  de  desigualdade  com  relação  aos  homens. 

Contemporaneamente,  as  relações  capitalistas  reforçam  a  desigualdade  destas 

relações naturalizando a subordinação da mulher19.

Segundo  Saffioti  (1987),  o  patriarcado  traz  implícita  a  noção  de  relações 

hierarquizadas  entre  seres  com  poderes  desiguais.  No  caso  das  unidades  da 

agricultura familiar, Grandi (2003, p.18), argumenta que 

[...] a divisão do trabalho, é feita sob a orientação do chefe da família, o 
pai,  administrador  da  propriedade,  dando  a  organização  familiar  seu 
caráter extremamente patriarcal.  Nem os filhos, nem a esposa podem 
contestar as ordens do chefe de família.

Comungamos, aqui, com análise de família elaborada por Combes e Haicault 

(1985, p. 28), segundo a qual: 

[...] a família, tal como a conhecemos, e, mais, amplamente, o conjunto 
dos aparelhos atuais da reprodução são também o resultado de uma 
delegação crescente de poder dos capitalistas ao Estado. O resultado 
de uma intervenção tentacular e multiforme do Estado, assenhorando-se 
das esferas da habitação, da educação, da saúde e da previdência etc, 
mantendo  e  desenvolvendo  um  aparelho  policial  e  judicial,  normas 
legislativas,  em síntese, tudo o que contribua para fixar  as condições 
sociais da reprodução. A família também é, de uma forma indissociável, 
o  resultado  de um Estado  –  e,  de forma mais  geral,  de  uma poder 
político  onipresente  –  que  produz  os  suportes  ideológico,  morais  e 
simbólicos, reforçando a exploração e a superexploração das mulheres 
indiscriminadamente,  permitindo  ou  facilitando  a  interiorização  das 

19 Traçamos, neste trabalho, várias evidências de que a desigualdade entre homens e mulheres não 
podem ser generalizadas, mas devem ser postas à luz do contexto das relações de produção, no âmbito  
das relações de classes, configurando-se também de acordo com a raça e etnia. 
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normas de sexo e classe, particularmente, através de um discurso que, 
paradoxalmente, valoriza a esfera privada e o individualismo. 

Neste espaço familiar, as mulheres continuam sendo as grandes responsáveis 

pelo trabalho doméstico. Um indicativo desta realidade está explicitado nos dados a 

respeito  da  responsabilidade  pelos  afazeres  domésticos,  em  que  a  proporção  de 

homens que cuidam das atividades da casa é de 34,9%, enquanto a proporção de 

mulheres responsáveis é de 86,5%20. Ou seja, os homens não assumiram as atividades 

no  espaço  familiar,  da  mesma  forma,  ou  com  a  mesma  velocidade  com  que  as 

mulheres ocuparam o espaço público, configurado como espaço da esfera produtiva e 

pago. 

De acordo com Araújo (2005):

[...] o acesso das mulheres ao trabalho pago permanece condicionado 
pela  domesticidade  de suas relações,  como se  fosse uma dimensão 
exterior às suas vidas. Já o acesso dos homens continua naturalizado, 
considerado  um  imperativo  e  percebido  a  partir  de  suas  trajetórias, 
possibilidades  de  ganhos  e  realização  pessoal  dentro  do  mundo  do 
trabalho. (ARAÚJO, 2005, p.19). 

Diversos estudos sobre trabalho e as relações de gênero apontam para o padrão 

de  divisão  sexual  do  trabalho  doméstico  e  as  atribuições  de  homens  e  mulheres 

relacionados com o trabalho de reprodução cotidiana da vida  social,  como um dos 

aspectos  menos  permeáveis  às  mudanças  que  marcam  o  mundo  contemporâneo 

(ARAÚJO; SCALON, 2005).  Tal tendência demonstra a relevância de retomarmos o 

debate sobre a divisão do trabalho produtivo e reprodutivo, aprofundando-o a partir da 

realidade vivenciada entre homens e mulheres. 

O trato dos dados e das questões da situação da mulher no mundo do trabalho 

produtivo e reprodutivo fica ainda mais complicado quando abordamos o trabalho da 

mulher no campo, mais especificamente no âmbito da agricultura familiar, no qual é 

difícil identificar onde começa e termina o trabalho produtivo21 da mulher. Além disto, há 

20 Fonte: IBGE, PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 2008.

21 As atividades realizadas dentro do espaço doméstico pelas mulheres e que estão ligadas à esfera 
produtiva são aquelas vinculadas à esfera do mercado porque são destinadas à comercialização, mas 
que também são realizadas para a subsistência familiar. Neste caso, as mulheres trabalham no cuidado 
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uma  invisibilidade  do  seu  potencial  produtivo  na  agricultura  familiar  e  uma 

subestimação  de  sua  participação  econômica,  visto  que  o  trabalho  das  mulheres 

continua restrito a subsistência familiar, pautada numa forma de agricultura precária e 

sem ganhos monetários. 

Levantamos  esta  questão  mesmo  concebendo  que  a  atividade  reprodutiva  é 

intrínseca ao trabalho produtivo já que é partir dela que a força de trabalho se torna 

reposta.  O  que  queremos  de  fato  estabelecer  é  que  a  condição  de  trabalho  da 

trabalhadora  rural  está  dada  pela  invisibilidade  do  seu  trabalho  produtivo  e  pela 

continuidade  de  sua  responsabilização  das  atividades  domésticas  cotidianas 

intensificadas  pela  ausência  de  políticas  de  Estado  que  tomem para  si  as  tarefas 

relacionadas à reprodução.  

De  acordo  com  o  Censo  Agropecuário  2006  realizado  pelo  IBGE,  algumas 

questões importantes podem ser observadas no âmbito da agricultura familiar, dentre 

eles: 

• Concentração fundiária − foram identificados 4.367.90 estabelecimentos 

da  agricultura  familiar,  o  que  representa  84,4%  dos  estabelecimentos 

brasileiros. Este numeroso contingente de agricultores familiares ocupava 

uma área de 80,25 milhões de hectares, ou seja, 24,3% da área ocupada 

pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros. 

• Dos 4.367.90 milhões de estabelecimentos de agricultores familiares, 3,2 

milhões  de  produtores  tinham  acesso  às  terras  na  condição  de 

proprietários,  representando  74,7%  dos  estabelecimentos  familiares  e 

abrangendo 87,7% das suas áreas. Outros 170 mil produtores declararam 

acessar as terras na condição de “assentado sem titulação definitiva”. O 

Censo  Agropecuário  2006  apresentou  uma  novidade:  em  dezembro 

daquele ano foram identificados 255 mil produtores sem área, sendo que 

95,0% destes (242 mil produtores) eram de agricultores familiares. 

dos produtos a serem vendidos, como, por exemplo, descascando feijão.
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• Modelo da agricultura familiar pautado na pequena extensão de terras − a 

área média dos estabelecimentos familiares era de 18,37 hectares, e a 

dos não familiares, de 309,18 hectares;

• Reduzida capacidade de investimentos e insustentabilidade financeira − o 

Censo  Agropecuário  2006  registrou  mais  de  3,5  milhões  de 

estabelecimentos da agricultura familiar que não obtiveram financiamento, 

especialmente porque ”não precisavam” ou por ”medo de contrair dívidas”;

• Trabalho infantil − 909 mil ocupados da agricultura familiar tinham menos 

de 14 anos de idade, sendo 507 mil homens e 402 mil mulheres. 

• Analfabetismo − pouco mais de quatro milhões de pessoas declararam 

não saber ler e escrever, principalmente pessoas de 14 anos ou mais (3,6 

milhões de pessoas);

• O acesso também revela um aspecto importante da agricultura familiar: 

apenas pouco mais de 600 mil estabelecimentos familiares (13,7%) eram 

dirigidos por mulheres.

No Nordeste o número de mulheres dirigentes dos estabelecimentos aumenta, 

mas ainda é grande a disparidade com relação ao sexo masculino; a proporção é de 

84% e 16%. Vários  outros  problemas que precisam de melhor  trato  nas pesquisas 

podem ser apontados sobre a condição da mulher no âmbito de agricultura familiar, tais 

como:

• relações  de  trabalho  baseadas  na  falta  de  planejamento  coletivo  da 

produção; 

• excesso de trabalho exercido pela mulher; 

• maior poder do homem na família, incluindo o controle do dinheiro;

• pouca possibilidade de geração de renda;

• diferenciação no acesso a equipamentos agrícolas;

• precariedade de infraestrutura e equipamentos sociais(estrada,  moradia 

etc.).
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A perspectiva  de  gênero  no  estudo  da  agricultura  familiar  é  importante  para 

compreendermos  algumas  particularidades  vivenciadas  pelas  mulheres  agricultoras. 

Uma  destas  particularidades  está  na  tensão  da  sua  participação  na  unidade  de 

produção  familiar,  na  necessidade  do  reconhecimento  deste  trabalho  para  o  seu 

desenvolvimento  individual  e  os  limites  e  possibilidades  das  políticas  públicas  com 

recorte de gênero voltadas para as trabalhadoras rurais.

As mudanças por que passou a agricultura brasileira, a partir do desenvolvimento 

do  capital  financeiro,  transformou  não  só  a  realidade  rural  brasileira,  mas  também 

modificou  o  entendimento  político  e  teórico  dos  problemas  do  desenvolvimento 

econômico e a forma que ele se dá, sobretudo, na agricultura.

Os dados apresentados pelo senso agropecuário 2006, no que diz respeito à 

agricultura  familiar,  demonstram  que  a  Reforma  Agrária,  concebida  como  uma 

reestruturação da propriedade e da produção agrária  tem mostrado pouco impacto, 

tanto porque o programa desapropriações agrárias ainda esbarra em zonas apropriadas 

pelo  capital  financeiro,  como  esbarra  em  questões  mais  gerais  da  política 

macroeconômica levada a cabo pelo Estado brasileiro. 

Um  mudança  mais  significativa  da  estrutura  agrária  brasileira  precisaria 

considerar  o  grande avanço tecnológico  e organizacional  das estruturas  produtivas, 

sem estar submisso ao comando do capital financeiro, o que só será possível com uma 

lógica social distinta da acumulação de capital, o que ainda (re)coloca a questão agrária  

como uma grande questão política do Estado brasileiro na contemporaneidade. 

No âmbito da pequena produção no âmbito familiar emerge como essencial o 

fortalecimento da representação política dos(as) trabalhadores(as) rurais para explicitar 

as  demandas  concretas  deste  setor,  que  não  se  limitam  à  desapropriação  e  às 

intervenções  até  agora  realizadas  de  custeios  primários  de  produção  e  de 

necessidades de autoconsumo. 

 Além disso, muito há que ser problematizado no âmbito da agricultura familiar, 

sobre  o  apoio  central  deste  programa  na  instituição  familiar,  que  como  vários 

programas  de  renda  mínima,  na  atualidade,  atribui  à  família  o  lugar  da  proteção. 

Proteção esta, de acordo Duque-Arrazola (2006), realizada, predominantemente, pela 
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“mulher-mãe-esposa-dona-de  casa”,  em  nome  da  naturalizada  divisão  sexual  do 

trabalho. 

Tal apoio na família se explica na intenção de redução de gastos do Estado com 

serviços  e  políticas  sociais  operada,  sobretudo,  na  responsabilização  da  família  -  

entenda-se, aqui, mulher - pelas de atividades que reproduzem a força de trabalho ou 

transferidas para o setor privado, que de acordo com a autora supracitada pode ser  

lucrativo ou não.

É preciso, assim, decodificar as situações dentro da família, uma vez que se trata 

de um espaço de convivência no qual os indivíduos mantêm relações desiguais, ainda 

prevalecendo nesta instituição os sistemas de autoridade, assentada na divisão sexual  

do trabalho.
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CAPÍTULO  2  -  PROCESSO  DE  LUTA  PELA  TERRA  POR  PARTE  DAS 
TRABALHADORAS  RURAIS  E  A  CONQUISTA  DA  TITULAÇÃO  CONJUNTA: 
PITANGA I, UM EXEMPLO PRÓXIMO

A fim de apreender o processo de luta pela terra, constituir como se dão essas 

lutas por parte das trabalhadoras rurais e compreender a inserção das mulheres no 

processo reforma agrária brasileira, iremos retomar, brevemente, as principais pautas 

da  luta  dos(as)  trabalhadores(as)  rurais.  Logo  em seguida,  tentaremos visualizar  a 

entrada da questão de gênero no debate da reforma agrária, levantando as principais 

questões  que  reproduzem  as  desigualdades  entre  homens  e  mulheres  no  campo. 

Enfim, tentaremos nos aproximar de nosso objeto de estudo ao buscar compreender 

como se gestou a luta pela terra em Pitanga e como se deu a participação e como se 

configura o lugar das mulheres neste processo.

2.1 Intersecção e conflitos nas pautas dos Movimentos Sociais Rurais, sindicatos 
e Movimentos Feministas

Os movimentos de organização coletiva  dos(as)  trabalhadores(as)  surgem no 

Brasil a partir do surgimento da força de trabalho assalariada. A constituição as classe 

trabalhadora inicia-se no período da república velha, e a despeito do pequeno peso no 

conjunto da força de trabalho, tem como primeiros sujeitos políticos os operários 22. Vale 

ressaltar que as lutas dos escravos, camponeses é histórica, confrontando-se com as 

iníquas e brutais condições de exploração e opressão a que estavam submetidos.

No  Brasil,  a  mobilização  e  organização  dos(as)  trabalhadores(as)  foi  uma 

resposta  às  péssimas  condições  de  trabalho  e  ausência  de  direitos  mínimos.  Em 

resposta  a  tal  organização,  os  governos  oligárquicos  criaram  leis  repressivas  à 

atividade político-sindical e expulsaram centenas de trabalhadores(as) estrangeiros sob 

alegação  da  manutenção  da  “segurança  nacional”  (DURIGUETTO  E  MONTAÑO, 

2010).

22 De acordo  com Duriguetto  e  Montaño (2010),  “um dos elementos  fundamentais  para  a  aformação da  classe  
operária no país foi a vinda de operários imigrnates europeus (que já haviam tido contato com as lutas operárias em  
seus países), a partir de fins do século XIX”.
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A  extensão  da  conquista  de  direitos  para  a  massa  de  trabalhadores(as)  do 

campo,  entre  eles  assalariados(as),  arrendatários(as),  posseiros(as)  e  pequenos(as) 

produtores(as), foi tardia, uma vez que historicamente os(as) trabalhadores(as) rurais 

foram  excluídos  das  conquistas  trabalhistas  garantidas  aos  trabalhadores(as) 

urbanos(as),  assim  como  do  direito  de  organização  sindical.  A  partir  da  segunda 

metade dos anos 1950 e início  de  1960,  reemergem na cena política  no Brasil  os 

movimentos sociais rurais como sujeitos políticos coletivos. Neste momento, o debate 

sobre a problemática agrária assume no país uma nova dimensão social e a reforma 

agrária passa a ser disputada por várias forças políticas23.

A organização dos(as) trabalhadores(as) rurais se dá inicialmente em 1954, com 

a  criação  da  ULTAB;  em  1955,  foi  criada  a  Liga  Camponesa  da  Galiléia  em 

Pernambuco, que por sua vez, deu origem a outras Ligas; e, em 1960, o MASTER − 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A partir de então, as lutas e mobilizações no 

campo passam a ganhar força, principalmente a partir do governo Goulart (1961-1964), 

quando,  além  das  ligas  camponesas,  tem-se  a  legalização  dos  sindicatos  rurais, 

originando a Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas – CONTAG.

De acordo com Melo e Di Sabbato (2006), o questionamento do papel feminino 

no mundo rural  só emerge após a década de 60,  quando a agropecuária brasileira 

passa por um processo de modernização e industrialização. Segundo os autores:

Esse processo tornou a estrutura social  e  produtiva do campo muito 
mais  complexa,  porque  redefiniu  o  papel  de  seus  agentes,  não  no 
sentido  da  democratização  da  propriedade  da  terra,  mediante  uma 
ampla reforma agrária, mas da concentração fundiária e do êxodo rural; 
em  paralelo,  juntamente  com  a  luta  pela  posse  da  terra  e  pela 
transformação  do  meio  rural  num  espaço  de  cidadania.  (MELO;  DI 
SABBATO, 2006, p.47)

Nos  anos  70,  houve  uma  grande  contribuição  do  movimento  feminista  e  de 

mulheres rurais para a entrada da discussão dos direitos das mulheres no âmbito rural. 

É  importante  ressaltar  que  esta  discussão  se  dá  primeiramente  em  torno  do 

23 Antes deste período, as organizações sindicais rurais eram mobilizadas pelo Partido Comunista − PCB. 
Não obstante, tratava-se de organizações apêndices da estrutura unitária e centralizadora do partido. 
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reconhecimento  da  mulher  como  trabalhadora,  para,  enquanto  tal,  ter  direito  à 

aposentadoria, ficando a questão do acesso da mulher à terra ainda não era colocado.

O Movimento Feminista nasce impulsionado pelas contradições da sociedade, 

advindas  do  desenvolvimento  do  modo  de  produção  capitalista,  mas  também  da 

persistência da dominação masculina, expressa na divisão sexual do trabalho (TRAT, 

2009). É a partir da segunda metade do século XX que as lutas coletivas das mulheres 

começam a se manifestar, principalmente pelo reconhecimento da opressão como algo 

substantivamente social e, por isso, passível de transformação.

De  acordo  com  Sarti  (2004),  uma  confluência  de  fatores  contribuiu  para  a 

eclosão  do  feminismo  brasileiro  na  década  de  1970.  Primeiramente,  as  mudanças 

efetivas  na  situação  da  mulher  no  Brasil  a  partir  dos  anos  1960,  propiciadas  pela 

modernização por que vinha passando o país, pôs em questão a tradicional hierarquia 

de gênero. Somado a isto, em 1975, a ONU declara o Ano Internacional da Mulher, pelo  

impacto que já se fazia sentir do feminismo europeu e norte-americano, favorecendo a 

discussão da condição feminina no cenário internacional,  o que não deixou de lado 

várias contradições, como veremos adiante.

O feminismo brasileiro, nesse contexto, tem especificidades próprias. Segundo 

Sarti  (2004),  o  traço  peculiar  deste  feminismo  envolveu,  em  primeiro  lugar,  uma 

delicada relação com a Igreja Católica, importante foco de oposição ao regime militar. 

Segundo a autora:

As  organizações  femininas  de  bairro  ganham  força  como  parte  do 
trabalho pastoral inspirado na Teologia da Libertação. Isso colocou os 
grupos feministas em permanente enfrentamento com a igreja na busca 
de  hegemonia  dentro  dos  grupos  populares.  O  tom  predominante, 
entretanto,  foi  o  de  uma política  de  alianças  entre  o  feminismo,  que 
buscava explicitar as questões de gênero, os grupos de esquerda e a 
Igreja Católica, todos navegando contra a corrente do regime autoritário. 
Desacordos sabidos eram evitados, pelo menos publicamente. (SARTI, 
2004, p.39 ) 

Não obstante,  o  estabelecimento desta aliança deixou sem discussão pública 

questões como o aborto, a sexualidade, o planejamento familiar e outras. Todas elas 

permaneceram no âmbito das discussões privadas ou debatidas em pequenos "grupos 

de reflexão".
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Ainda de acordo com Sarti (2004), outro traço que marca a trajetória particular do 

feminismo no Brasil,  é  o  próprio  caráter  dos movimentos  sociais  no  Brasil  em sua 

relação  com o  Estado:  “Os  movimentos  sociais  urbanos  organizaram-se  em bases 

locais,  enraizando-se na experiência cotidiana dos moradores das periferias pobres, 

dirigindo suas demandas ao Estado como promotor de bem-estar social” (SARTI, 2004, 

p.40 ). 

Quando  se  consolidou  o  processo  de  “abertura”  política  no  país  em fins  da 

década  de  1970,  as  pautas  feministas  ganharam  mais  espaço.  Grande  parte  dos 

grupos  passou  a  declarar-se  abertamente  feminista,  abrindo  espaço  para  a 

reivindicação de políticas públicas e para o aprofundamento da reflexão sobre o lugar 

social da mulher, desnaturalizando-o.

Na década de 1980, a reforma agrária estava uma vez mais na pauta nacional 

brasileira, em grande parte como resultado das ações do MST24. Desde o seu primeiro 

encontro, em 1984, o MST reafirmou a necessidade da ocupação como uma ferramenta 

legítima das trabalhadoras e trabalhadores rurais. A partir daí, começou-se a pensar um 

movimento com preocupação orgânica, com objetivos e linha política definidos. 

O MST coloca como um dos pontos principais de sua luta a necessidade de 

realizar uma ampla reforma agrária e vem respondendo a vários desafios na atualidade. 

Desde os anos 80, o movimento reconheceu a importância da aliança campo-cidade, 

aliando-se a vários movimentos populares e a movimentos de pela terra que atuam em 

escala  internacional,  como  a  Via  Campesina.  Porém,  apenas  em  1996  ocorreu  a 

criação do Coletivo Nacional das mulheres no MST, levantando, pela primeira vez, a 

questão do direito da mulher ao acesso à terra como um objetivo de luta do movimento. 

Como foi apontado por Carneiro (2006), este objetivo não se espraiou para a liderança 

masculina  do  movimento,  só  recebendo  conhecimento  no  movimento  em  um 

documento lançado em 2000 pelo Coletivo de Gênero, que veio a substituir o Coletivo 

Nacional das Mulheres do MST.

Em um estudo a respeito da evolução da reivindicação dos direitos da mulher à 

terra na reforma agrária brasileira, sob o prisma dos três principais movimentos sociais 

24 O  movimento  nasceu  no  Sul  do  Brasil,  no  final  da  década de  1970,  em torno  de  uma série  de 
ocupações. No início da década de 1980, período de transição do regime militar para a democracia, 
essas ocupações tinham se espalhado nacionalmente. 
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rurais (o MST, os sindicatos rurais e o movimento autônomo de mulheres rurais), Deere 

(2004) constata que a reivindicação dos direitos das mulheres como beneficiárias da 

reforma  agrária  brasileira  não  foi  prioridade  inicial  dos  movimentos  sociais  rurais, 

principalmente porque o principal movimento a reivindicar a reforma agrária, o MST, 

considerava classe e gênero questões incompatíveis. De acordo a autora, próximo ao 

final da década de 1990, entretanto, havia uma consciência crescente de que deixar de 

reconhecer  os  direitos  da  mulher  à  terra  era  prejudicial  ao  desenvolvimento  e  à 

consolidação dos assentamentos da reforma agrária e, portanto, para o movimento. 

Nos anos 1980,  o  movimento de mulheres no Brasil  representava uma força 

política  e  social  consolidada.  Neste  período  houve  uma  grande  penetração  do 

movimento feminista em associações profissionais, partidos, sindicatos, legitimando a 

mulher como sujeito social.

Contraditoriamente,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  alastrava  pelo  país,  a 

consciência da opressão e violência da mulher, os grupos feministas começaram a se 

atomizar;  esvaziaram-se  os  grupos  formados  em  torno  da  bandeira  da  opressão 

feminina, emergindo uma atuação mais especializada, técnica e profissional. “Muitos 

grupos adquiriram a forma de organizações não-governamentais (ONGs) e buscaram 

influenciar  as  políticas  públicas  em  áreas  específicas,  utilizando-se  dos  canais 

institucionais” (SARTI, 2004, p.42). 

Em estudo a respeito da questão dos motivos de tal lentidão em assegurar os 

direitos da mulher à terra no Brasil, Deere (2004) levanta como questionamento central 

a  pouca  persistência  em relação  à  implementação  dos  direitos  da  mulher  à  terra, 

questionando o tempo levado para que as mulheres rurais organizadas reivindicassem 

reconhecimento  efetivo  de seus direitos  à  terra.  A  autora  argumenta  que isso  está 

relacionado aos múltiplos e frequentemente competitivos espaços de participação, os 

quais se tornaram acessíveis às mulheres rurais nas décadas de 1980 e 1990, assim 

como  às  muitas  prioridades  desses  movimentos  sociais  rurais.  Além  disso,  ela 

menciona  que  só  quando  a  exclusão  das  mulheres  começou  a  ter  consequências 

práticas  reais  para  a  consolidação  dos  assentamentos  da  reforma  agrária  que  os 

direitos das mesmas à terra tornaram-se uma questão dentro do principal movimento 

social liderando a reforma agrária, o MST, e para o Estado.
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O processo de conquista de direito das mulheres no âmbito rural não se deu, 

porém, sem o árduo processo de organização das mulheres para a reivindicação de 

uma pauta específica que atendesse às necessidades das trabalhadoras rurais, uma 

vez  que  a  ideologia  patriarcal  e  conservadora  perpassam  os  próprios  movimentos 

sociais rurais. 

2.2 A luta pela terra e a mulher no programa de reforma agrária brasileiro

Desde o final dos anos 1970, as mulheres trabalhadoras rurais vêm participando 

das  mobilizações  e  lutas  no  campo.  Neste  período,  vários  movimentos  sociais 

começaram a se reorganizar na luta contra a ditadura militar, entre eles o Movimento de 

Feminista, Estudantil, todos com grande efervescência a partir da década 80.  

Segundo Barros (2005, p.36), a organização das mulheres trabalhadoras rurais 

ocorreu em dois estágios:

Num  primeiro  momento,  em  pequenos  grupos  para  discutir  seus 
problemas e dificuldades, sendo também uma oportunidade de troca de 
experiências, de construção de vínculos de afetividade, solidariedade e 
de  formação  política,  através  das  representantes  dos  sindicatos  de 
trabalhadores  rurais,  das  associações  e  de  outras  formas  de 
mobilização. Num estágio posterior, especialmente a partir de meados 
dos  anos  1980,  esses  grupos  se  articularam,  desembocando  na 
organização  do  Movimento  de  Mulheres  Trabalhadoras  Rurais  do 
Nordeste – MMTR/NE[25] iniciado  da interação de duas micro-regiões: 
Sertão Central de Pernambuco e Brejo Paraibano e se expandindo para 
outros estados nordestinos na década de 1980. 

No  Sul,  as  mulheres  que  estavam  presentes  nos  movimentos  de  pequenos 

agricultores, sem terra, expropriados por ações de grileiros e atingidos por barragens 

25 O  MMTR/NE  surge  no  Sertão  Central  de  Pernambuco  através  da  organização  de  mulheres 
trabalhadoras  rurais  que  participaram  de  lutas  por  terra  no  início  da  década  de  1980.  A  partir  da 
organização de grupos de base, elas se firmaram nos espaços públicos e organizaram o movimento. A 
história do MMTR se inicia na década de 1980, quando eclodiam conflitos de terra em vários estados, ao 
mesmo tempo em que a problemática da mulher nas lutas do campo ganhava destaque. Começaram, 
assim, a serem discutidos os problemas que as mulheres enfrentam, enquanto trabalhadoras,  a sua 
identidade  e  como  a  articulação  entre  elas  poderia  ajudá-las  a  ocupar  o  seu  espaço.  Com  as 
contribuições dos debates sobre gênero, introduziram-se novas preocupações, como a necessidade de 
repensar os papéis masculinos e femininos e dar visibilidade ao trabalho das mulheres.
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mobilizaram e organizaram a Articulação das Instâncias das Mulheres Trabalhadoras 

Rurais da Região Sul – AIMTR/SUL, e o MMTR/NE. No Nordeste, a participação foi 

desencadeada a partir dos conflitos agrários, das lutas dos(as) assalariados(as) rurais 

da  cana-de-açúcar  e  da  participação  nos  sindicatos  rurais.  Os  registros  históricos 

revelaram que a participação das mulheres trabalhadoras rurais no Nordeste ocorreu a 

partir de lutas diversas sem caráter de movimento de mulheres26. 

Nessa perspectiva, as mulheres constituem um coletivo político importante nos 

mais  diversos movimentos sociais  do campo,  com destaque para a  luta  pela  terra. 

Muitas se destacam na luta por reforma agrária e por um conjunto de políticas públicas 

que  assegurem melhores  condições  de  vida. As  mudanças  no  reconhecimento  da 

importância  da  distribuição  de  terra  às  mulheres  se  deram  inicialmente  em  nível 

nacional  e  internacionalmente  com  as  argumentações  creditadas  às  Conferências 

Internacionais sobre a Mulher, começando com a do México em 1975, até a de Beijing 

em 1995. Algumas estudiosas tecem críticas ao papel que estas conferências cumprem 

na  luta  das mulheres  por  direitos  iguais,  lembrando-nos  o  caráter  contraditório  das 

mesmas, uma vez que são espaços privilegiados de elaboração de novos instrumentos 

governamentais para a ação política de âmbito mundial.

De acordo com Oliveira (2001, p.5), as orientações dos instrumentos (planos, 

programas governamentais) estão ‘amarradas’ à concessão de financiamentos para a 

execução de políticas públicas, sugeridas pelas conferências, integrando, assim, tais 

orientações ao que se conhece como ajuste estrutural.

O  que  quer  dizer  que  muitos  dos  planos  e  programas  de  ação  estatais  de 

igualdade de gênero enunciam objetivos, medidas e alocação de recursos financeiros, 

26 Durante o regime de escravidão, várias foram às mulheres negras que lutaram pela libertação do seu 
povo e comandaram rebeliões em diversas partes do Nordeste. No movimento das Ligas Camponesas 
(1950 a 1964) tivemos a participação, atuante de mulheres, como é o caso de Alexina Crespo, mulher de  
Francisco Julião, que também foi uma das dirigentes do movimento, ajudando a organizar e expandir as 
Ligas. Sua atuação, no entanto, é bem menos conhecida. De acordo com Maria Thereza de Azevedo,  
roteirista e diretora do filme Memórias Clandestinas, "Além da sua participação política, há também o 
aspecto feminista, da mulher que reivindica seu espaço de participação, e da mãe que se esforça para 
não se separar dos filhos nos momentos mais conflituosos. Uma mulher que tenta reverter um espaço de 
submissão dentro da casa e no espaço social, num ambiente machista que negava voz às mulheres".
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com  vistas  a  supostas  “mudanças”,  mas  trazem  ambiguidades  na  maioria  das 

propostas de resolução dos problemas, denunciando suas contradições.

Uma outra questão relevante dos objetivos pautados em agendas internacionais 

é  o  poder  de  “fazer  com  que  o  movimento  social  não  respire  entre  uma  agenda 

internacional e outra, a ponto de estar sempre ‘correndo atrás do prejuízo’ e não ter 

tempo de atuar em prol das verdadeiras necessidades estratégicas” das mulheres. Por 

outro lado, as reivindicações feministas em documentos internacionais podem não se 

traduzir de imediato, e nem em médio prazo, em mudanças significativas na vida das 

mulheres, mas podem contribuir na construção de bandeiras universais e assim reforçar 

a solidariedade feminista internacional, fortalecer as lutas das mulheres, tornar mais 

visíveis as denúncias e as reivindicações, além de intercambiar com as mulheres do 

mundo inteiro.  

Num  segundo  momento,  o  Movimento  Feminista  avançou  na  proposição  e 

efetivação de reformas dos códigos civis da maioria dos países latino-americanos, no 

sentido  de  legitimar  a  chefia  compartilhada  e,  consequentemente,  a  administração 

comum de propriedade entre homens e mulheres27 (DEERE, 2002).

No Brasil, de acordo com Cordeiro (2007), o que as mulheres rurais procuravam 

demarcar é que, na labuta diária nos sítios, elas conjugam, de forma intrincada, os 

serviços domésticos,  os cuidados com a família  e o trabalho agrícola.  Ao combinar 

diferentes modalidades de trabalho, elas formam um mosaico complexo, tornando difícil  

identificar onde começa ou termina uma atividade.

De  acordo  com  o  INCRA,  a  ausência  da  titularidade  conjunta  e  obrigatória 

respaldava uma condição de subordinação da mulher com relação ao pai, ao marido ou 

ao  irmão,  em  detrimento  dos  direitos  prescritos  na  Constituição  de  1988.  As 

reivindicações pelo direito à terra no Brasil, por parte das trabalhadoras rurais foram 

formalmente atendidas na Constituição Federal de 1988, a qual estabelecia que, nas 

terras  a  serem  distribuídas  através  de  reforma  agrária,  "o  título  de  domínio  e  a 

concessão  de  uso  serão  conferidos  ao  homem  ou  à  mulher,  ou  a  ambos, 

independentemente do estado civil" (Artigo 189). 

27 As lutas que se deram em torno desta pauta na América Latina são estudadas por Deere e Léon 
(2002). 
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Não obstante, esta alusão à igualdade de direitos no acesso à terra não estava 

caracterizada como uma obrigatoriedade do Estado em garantir que o título de domínio 

da terra fosse conjuntamente em nome do casal. Apenas em 2003, com a portaria nº 

981, de 02 de outubro de 2003, a titulação conjunta da terra para áreas constituídas por 

um casal passou a ser obrigatória e contar com instrumentos legais para sua devida 

efetivação.

Para Deere (2004), constitui fato curioso o espaço de tempo de 12 anos até que 

alguns dos movimentos sociais rurais defendessem com sucesso os direitos da mulher 

à  terra  em  âmbito  nacional.  A  autora  relata  o  evento  que  marcou  a  história  da 

reivindicação do título conjunto da terra pelas mulheres rurais:

Em agosto de 2000, a reivindicação de título de propriedade conjunta 
para casais de terra sob reforma agrária finalmente apareceu de forma 
proeminente na maior manifestação nacional de mulheres rurais já feita. 
Essa marcha em Brasília, conhecida como Marcha das Margaridas, foi 
coordenada pela Comissão de Mulheres da CONTAG - Confederação 
Nacional  dos  Trabalhadores  na Agricultura  em aliança  com uma das 
organizações regionais de mulheres rurais autônomas, o Movimento das 
Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste (MMTR/NE) e com outros 
grupos.  Como  em  outros  países  latino-americanos,  uma  vez 
organizadas, as mulheres começaram a reivindicar o direito à terra e, 
consistentemente,  confrontaram  o  Estado  nessa  questão,  forçando  o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) a revisar 
seus regulamentos. (DEERE, 2004, p. 176)

Foram muitos  anos  de  luta  que  desencadearam a  conquista  das  igualdades 

formais  da  mulher  do  acesso  à  terra  e  aos  demais  programas,  contudo  estas 

igualdades formais não levaram a um aumento na parcela de mulheres beneficiárias da 

reforma, que permaneceu baixa até a metade da década de 1990 (DEERE, 2004). Na 

metade  da  década  de  1990,  as  mulheres  constituíam  12,6%  das  beneficiárias  de 

distribuição de terra pelo programa de reforma agrária no Brasil. Após a obrigatoriedade 

da  titulação  conjunta,  esses  dados  não  tiveram  mudança  expressiva,  conforme  já 

exposto aqui  em relação ao Censo Agropecuário 2006 realizado pelo IBGE,  o qual 

constatou que apenas 13,7% dos estabelecimentos da agricultura familiar são dirigidos 

por mulheres. 

Estamos de acordo com Deere (2004, p. 167), quando afirma que “as práticas 

culturais apoiadas até recentemente pelas normas legais,  em que somente maridos 
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representam  a  família  e  administram  seus  recursos,  torna  indispensável  a 

obrigatoriedade da titulação conjunta para que ela se efetive na prática”. Da mesma 

forma, estamos de acordo que, na maioria dos países, a existência de organizações de 

mulheres  rurais  fortes  e  de  sua  persistência  em  reivindicar  o  reconhecimento  dos 

direitos das mulheres à terra precede a implementação de uma legislação progressista 

em relação  ao  gênero.  Entretanto,  a  reivindicação  do  acesso  da  mulher  à  terra  é 

sustentada pelo argumento desta como um bem coletivo, familiar e, portanto, da mulher 

também.

Por  outro  lado,  a  garantia  de  permanência  da mulher  na  terra,  como outras 

garantias  concedidas  a  ela  de  acesso  ao  crédito  e  educação,  vem  atrelada  à 

“naturalização” da responsabilidade da mulher pela prole, ou seja, a naturalização de 

sua responsabilidade pelo espaço familiar, reforçando a conservação do seu papel nos 

cuidados relacionados a reprodução do espaço familiar ou doméstico. De acordo com a 

IN, passa a existir uma garantia da permanência da mulher como detentora da posse 

da terra, desde que os filhos estejam sob sua guarda. Quanto ao cônjuge que sair do 

lote, ele será assentado pelo INCRA em outro assentamento do município ou da região. 

Na  avaliação  do  Programa  de  Promoção  da  Igualdade  de  Gênero,  Raça  e 

Etnia/Ministério de Desenvolvimento Agrário – PPIGRE/MDA:

[...] essas mudanças são muito importantes para consolidar o direito das 
mulheres  à  terra  e  para  qualificar  uma ação institucional  que  efetive 
esses direitos. Com essas medidas, estamos superando uma exclusão 
histórica das mulheres no seu acesso à terra, que não é uma situação 
exclusivamente brasileira, é uma condição mundial. (FONTE??)

Entre os programas estabelecidos no Plano estão:

- O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural: de acordo com 

o  PPIGRE/MDA,  tal  programa  criado  em  2004  é  uma  ação  fundamental  para  o 

desenvolvimento de estratégias de inclusão das trabalhadoras rurais, seja na reforma 

agrária ou na agricultura familiar.  Integram o Programa oito organismos do governo 

federal  e governos estaduais através das Secretarias de Segurança Pública.  Nesse 

Programa são emitidos, gratuitamente, o Registro de Nascimento, o CPF, a Carteira de 

Identidade, a Carteira de Trabalho, o registro junto ao INSS, a carteira de agricultora  − 
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as beneficiárias também têm contas bancárias constituídas e orientações sobre direitos 

e políticas públicas;

- O Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pronater): este 

programa incorporou a dimensão de gênero nos conteúdos,  critérios de seleção de 

projetos  a  serem  financiados,  orientações  metodológicas,  além  de  critérios  para  a 

alocação de recursos;

-  Acesso  a  crédito:  na  concepção  do  PPIGRE/MDA,  o  acesso  ao  crédito  é 

fundamental  para  que  as  trabalhadoras  rurais  garantam  a  segurança  alimentar  da 

família,  sendo a  titulação  conjunta  da  terra  um passo  importante  para  acabar  com 

antigos preconceitos. A invisibilidade da mulher na agricultura faz com que, além de 

não  ser  titular  da  propriedade,  ela  seja  alvo  de  políticas  de  assistência  técnica  e 

extensão rural discriminatórias. Dessa forma, não são reconhecidas como produtoras 

agrícolas, mas somente como esposas e mãe;

-  Programa  de  Educação  na  Reforma  Agrária  (Pronera):  de  acordo  com  o 

PPIGRE/MDA,  com  o  Pronera,  as  trabalhadoras  rurais  assentadas  também  serão 

incentivadas em seu processo de aprendizagem e ampliação de conhecimentos, por 

meio de políticas de educação no campo e a inclusão da educação diferenciada voltada 

à promoção da igualdade entre mulheres e homens na grade curricular do programa. 

Ainda  de  acordo  com  o  Pronera,  com  as  mudanças,  as  trabalhadoras  rurais  em 

Projetos de Assentamento (PAs) da reforma agrária passam a ter acesso garantido ao 

Crédito  Instalação  em todas  as  suas  modalidades,  além de  poderem participar  da 

definição  do  Plano  de  Desenvolvimento  do  Assentamento  (PDA)  e  do  projeto 

arquitetônico das moradias do assentamento, bem como do crédito adicional para a 

trabalhadora rural.

Todas estas garantias foram frutos das lutas das mulheres organizadas. Lutas 

estas que se apresentaram em vários momentos da história no âmbito urbano e rural 

com a participação efetiva das mulheres, como é o caso de Pitanga I,  na luta pela 

conquista  da  terra.  Porém,  é  preciso  estar  atento  para  a  concretização  destes 

programas,  uma vez  que,  pela  própria  contraditoriedade  das  políticas  sociais  pode 

persistir uma distância entre sua definição e efetiva implementação.
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2.3 A conquista da terra no assentamento Pitanga I: participação e estratégia das 
mulheres na conquista e permanência na terra

No assentamento em que realizamos nossa investigação empírica, a luta pela 

terra teve a importância de ser a primeira experiência de reforma agrária do Estado.  

Inserido na Região Nordeste do Brasil,  o Estado de Pernambuco tem uma área de 

98.526,60  Km²  distribuída  pelas  mesorregiões  Metropolitana  de  Recife,  Mata 

Pernambucana,  Agreste,  Pernambucano,  São  Francisco  Pernambucano  e  Sertão 

Pernambucano.  Nessas  mesorregiões  encontram-se  diferentes  sistemas  produtivos 

agrários,  originados no processo histórico de ocupação das áreas e nas mudanças 

tecnológicas e ambientais ocorridas nesses últimos anos.

O Estado possui uma população de 8.413.593 habitantes, dos quais, segundo o 

Censo de 2000 do IBGE, aproximadamente 75% concentram-se na área urbana e na 

25% área rural. A divisão por gênero é de 52% das pessoas do sexo feminino e 48% do 

masculino, mas no meio rural a divisão por gênero aponta que 48% das pessoas são do 

sexo feminino e 52 % do sexo masculino.

Segundo o Censo Agropecuário do IBGE de 2006, os proprietários representam 

79,02% do total  da  população,  sendo no  agreste  e  no sertão  onde  a  condição  de 

proprietário está mais presente. Nas condições de parceiros, arrendatários, ocupantes e 

assentado sem titulação definitiva estão cerca de 58.816 produtores (20,98%).

Cerca de 2,36% dos produtores não ocupam mais de 10 hectares, o que é um 

indicativo  da  concentração  fundiária  no  Brasil,  considerando  o  número  de 

estabelecimentos. Em contraponto, mais de 97% dos estabelecimentos ocupam áreas 

acima de 100 hectares e a área ocupada pelos estabelecimentos de mais de 1.000 

hectares concentra mais de 43,0% da área total. Os pequenos e médios agricultores 

são expressivos  no Agreste  e  no Sertão;  já  os  grandes agricultores  são em maior 

número no Sertão e em menor na Metropolitana de Recife. Segundo estes dados, as 

mesorregiões de menor cobertura do Sistema Nacional de Cadastro Rural em relação 

ao território de cada mesorregião é a Metropolitana de Recife (45%), justificável pela 

própria condição da metrópole.

Como  síntese  da  caracterização  socioeconômica,  observa-se  que  nas 

mesorregiões Metropolitana de Recife e Mata Pernambucana predomina, no campo, a 
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indústria sucroalcooleira. A crise socioeconômica desses territórios pode ser explicada, 

de  um  lado,  pela  modernização  do  setor  com  o  crescimento  de  unidades  e 

mecanização da lavoura, reduzindo postos de trabalho; do outro lado, devido a essa 

modernização  não  ter  sido  acompanhada  pela  maioria  das  agroindústrias  que, 

defasadas, terminaram sendo desativadas, apesar de contarem sempre com apoio dos 

governos.

Tem-se  nessas  mesorregiões  um  passivo  social  de  ex-trabalhadores(as)  de 

usinas e engenhos falidos em aberto conflito pela posse dessas terras. A análise da 

distribuição dos imóveis e da área cadastrada de cada categoria nas mesorregiões em 

relação  ao  território  de  cada  uma  delas  mostra  um  quadro  diversificado  no  qual,  

coerentemente com a história da ocupação territorial, a concentração fundiária é muito 

mais marcante nas Regiões da Mata e Metropolitana de Recife, onde predominam a 

monocultura da cana-de-açúcar, em relação ao Agreste e ao Sertão. 

Deste modo, conclui-se que a concentração fundiária no Estado de Pernambuco 

é marcante, conforme mostram os dados do SNCR− Sistema Nacional de Cadastro 

Rural e do IBGE, colocados anteriormente. Estes dados são confirmados pelo Índice de 

Gini de Concentração Fundiária, em que Pernambuco atinge o valor de 0,825, para um 

índice Brasil de 0,872. Nas áreas de predominância da monocultura da cana-de-açúcar 

observa-se a maior concentração fundiária, variando de 0,815 a 0,919, respectivamente 

nas regiões Metropolitana de Recife e Mata. 

Pitanga  I  está  situada  no  município  de  Abreu  e  Lima,  na  mesorregião 

Metropolitana de Recife, onde a área de concentração fundiária e a predominância da 

monocultura  de  açúcar  são  bastante  expressivas.  De  acordo  com dados  do  IBGE 

(2002), Abreu e Lima atinge uma população de 100.000 habitantes, sendo que 80% 

deste número é correspondente aos moradores da área urbana. O setor terciário gera 

76% dos empregos, mas também se destacam a agroindústria, a produção de álcool e 

açúcar.  Os  produtores  locais  têm entre  seus  principais  produtos  comercializados  a 

banana, a mandioca, o feijão e o milho.

A área do município ocupada por Pitanga I era coberta pela Mata Atlântica. Por 

volta  de  1946,  ela  foi  adquirida  pela  Cia.  de  Tecidos  Paulista  e,  em 1988,  com o 

processo e reforma agrária, foram desapropriados cerca de 1.400 hectares do imóvel 
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pelo INCRA. Porém a conquista da terra só foi possível através das lutas que estavam 

sendo encampadas em todo o Brasil  em prol  da efetivação do I  Plano de Reforma 

Agrária. 

Majoritariamente, os assentamentos resultam de situações de conflito, da disputa 

pela  propriedade  da  terra,  sobretudo  das  iniciativas  dos(as)  trabalhadores(as)  e 

movimentos sociais que pressionam os órgãos públicos no processo de desapropriação 

de terras, especialmente através das ocupações, cujos acampamentos são expressões 

concretas.

De acordo com Lima (1992, p.86) em um estudo a respeito da luta pela terra por  

parte das mulheres no Engenho Pitanga I, “tudo começou em 1986 quando um grupo 

de trabalhadores(as) rurais que plantava nas terras da Barragem de Botafogo, decidiu 

ocupar as terras do Engenho Pitanga I”. A ocupação consolidou-se em 8 de fevereiro 

com  o levantamento de várias barracas cobertas por plásticos que poucos dias depois 

viriam a  ser  somadas  a  um grupo  de  mais  de  100  famílias  advindas  das  cidades  

circunvizinhas.

Nos primeiros dias, as famílias resistiram à ordem de saída e encontraram apoio 

do Sindicato de Trabalhadores(as) Rurais e da Comissão Pastoral da Terra − CPT para 

permanecerem no local. Porém, a ordem judicial de despejo veio com quinze dias, à 

qual  os(as)  trabalhadores(as)  responderam com uma ocupação de uma parcela  de 

terras próximas ao Engenho, ocuparam a FETAPE − Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura de Pernambuco, o INCRA e até o Palácio do Campo das Princesas, onde 

os(as) trabalhadores(as) permaneceram por 110 dias.

 Além das  ocupações  e  acampamentos,  as  famílias  organizaram passeatas, 

peregrinações aos templos católicos e viagens para outros Estados, com o objetivo de 

participar de encontros de trabalhadores(as) rurais. A luta dos(as) trabalhadores(as) fez 

com que o MIRAD − Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário acelerasse o 

processo  de  desapropriação  de  Pitanga  consolidando  o  direito  dos(as) 

trabalhadores(as) à terra.

De acordo com Illena (2004, p.19) em seu estudo sobre a participação política 

das  trabalhadoras  rurais,  “no  contexto  das  lutas  sociais  rurais,  a  participação  das 

mulheres está ligada às condições de vida no campo”.  No caso de Pitanga I,  esta 
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participação esteve relacionada ao desejo de vários trabalhadores(as) assalariados(as), 

machadeiros, cortadores de cana, que entraram no conflito da terra para fazer valer o 

Plano de Reforma Agrária da Nova República do qual tomaram conhecimento.

 No  período  de  acampamento  que  precedeu  a  conquista  da  terra  para 

posseiros(as),  arrendatários(as),  trabalhadores(as)  assalariados(as)  do assentamento 

Pitanga I, a maioria das mulheres estava com o marido ou companheiro e a já tinha 

filhos; às que estavam gestantes ou com crianças de colo, era limitada a ação direta no 

acampamento, ficando geralmente na casa dos pais ou dos sogros. 

Porém,  algumas entrevistadas  relataram que mesmo em condições  adversas 

estiveram atuantes no período de luta pela terra. Sobre este período, muitas descrevem 

as condições precárias de vida que se agravavam pela sua solitária responsabilização 

nos cuidados domésticos e com os filhos: 

Era um sofrimento muito grande, muito ruim, sem ter nada. Meu marido 
não trabalhava, sem serviço. “Cambitava” lenha para dar de comer a “eu 
mesmo” a ele e aos três meninos. A gente passou uma necessidade tão 
grande, sem móveis, sem nada, cama de vara. Eu passei mais de ano 
morando num barraco lá em baixo. E eu com os meninos, um buchão. 
(Mariana)

Foi muita dificuldade. A gente dormia em cama de vara, sem colchão. 
Eu não dormia muito porque, meu companheiro era muito envolvido em 
ajudar as pessoas. Fazia arrecadação com a tia. Ela era da equipe de 
apoio do acampamento. Ela tinha uma casa em engenho novo e aí eu 
ficava lá com ela. Mas para o palácio do governo eu fui, dormia no chão 
e tudo. Quando eu vim para cá esperar com as famílias toda aqui a 
equipe do INCRA dividir  as terras, eu sofri muito em barraco de lona, 
sem água, já tinha tido bebê. Minha família e minha sogra não “queria”, 
mas eu tinha que acompanhar ele, né? Nisso eu sofri muito aqui, dava 
vontade desistir  de tudo. Eu ia no rio andando,  quase uma hora, pra 
pegar água pra lavar roupa, era um sol quente! Tudo era eu. (Sandra)

Percebemos, aqui, que mesmo tratando-se da participação numa mesma luta, 

sob condições mínimas de habitação, higiene, alimentação, as mulheres apresentam 

condições de vida mais adversa. A responsabilidade que sobre ela pesa os cuidados da 

família apresentava o ambiente do acampamento como mais inóspito.

Cenas  de  conflitos  com  o  Estado  também  são  remoradas  nas  falas  das 

agricultoras quando indagadas sobre o período de acampamento, como a de Laura:

66



Tem uma coisa que eu tenho que dizer que eu não esqueço nunca do 
acampamento.  Foi  assim:  a  gente  acampou  perto  do  rio  e  a  gente 
dormiu ali naquele barraco de lona. De manhã quando a gente acordou 
que saiu do barraco tinha tanto policial  cercando os barracos que eu 
fiquei “incrível” com uma coisa daquela. Como tinha tanta gente ali só 
pra gente. E eles só deram 25 minutos pra gente sair tudo dali. Foi uma 
agonia pra tirar menino e tudo.

Vemos,  aqui,  a  atuação  do  Estado  através  de  uma  característica  que  lhe  é 

fundamental,  o seu poder  de coerção.  Poder  este que se manifesta,  sobretudo,  no 

conflito  entre o desenvolvimento  capitalista  e os interesses da classe dominante.  É 

assim que em vários momentos da história do Brasil, a “questão social” foi tratada como 

caso de polícia. Os vários episódios de luta pela terra, alguns já citados por nós, foram, 

na maioria das vezes, tratados pelo Estado a partir do seu poder coercitivo, através da 

“criminalização do pauperismo dos pobres”. 

A  desapropriação  da  terra  que  hoje  está  localizado  pitanga  I  veio  em 1986 

quando o engenho “Pitanga Tabatinga” ou de interesse social. Após a desapropriação, 

as famílias acampadas foram distribuídas numa área de 956 hectares, dos quais 500 

foram destinados a reserva florestal e 456 foram divididos entre as famílias acampadas, 

distribuídas  em quatro  áreas.  Cada  família  recebeu,  em média,  4,5  hectares.  Uma 

parcela  ficou  reservada  para  as  construções  da  escola,  do  posto  de  saúde  e  da 

associação comunitária.

De acordo com Lima (1992), das 81 famílias que receberam parcela, 10 foram 

cadastradas em nome de mulheres. Duas destas mulheres não tinham companheiro e 

em oito  casos,  os  maridos  não  podiam  ser  cadastrados  por  motivos  de  invalidez, 

aposentadoria, entre outros.

Em  1987,  a  portaria  nº  077/87  previu  a  criação  de  30  unidades 

agrícolas/familiares  e  a  implantação  da  infraestrutura  física  necessária  ao 

desenvolvimento  da  comunidade  rural.  Os(as)  trabalhadores(as)  passaram  a  se 

organizar através da associação comunitária e a lutas por direitos básicos seguiram a 

desapropriação  da  terra,  tais  como:  manutenção  da  escola  e  do  posto  de  saúde, 

transporte para os jovens que estudavam na sede do município e projetos, como por 
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exemplo os projeto de sementes, o projeto do inhame, ligados a EMATER – Empresa 

Brasileira de Extensão Rural e LBA − Legião Brasileira de Assistência.  

Os relatos dos primeiros anos de assentamento demonstram as dificuldades e 

enfrentadas pelos(as) agricultores(as) para permanecer na terra:

Na época o INCRA colocou o médico pra gente se consultar, pra ver 
também  o  estado  das  crianças.  Depois  demorou  mais  um  ano  para 
colocarem eletricidade. Meu marido lutou, foi presidente da associação, 
aí  lutou  atrás  de  projeto.  Colocaram  água,  aí  foi  mudando.  Depois 
trocaram  as  caçambas  de  lixo  que  transportavam  as  pessoas  e 
colocaram o ônibus para carregar os alunos. Mas demorou muito ainda. 
(Sandra)

De acordo com Leite (2004), ao mesmo tempo em que podem ser vistos como 

“ponto de chegada” de um processo de luta pela terra, os assentamentos tornam-se 

“ponto de partida” para uma nova condição de vida, na qual muitas vezes tudo está por  

fazer. Mediante tais aspectos, os assentamentos são espaços de referência para as 

políticas  públicas  relacionadas  à  construção  de  moradias  e  infraestrutura,  saúde, 

educação, transporte,  formação de associações e produção agrícola.  A manutenção 

destas políticas deve ser um compromisso do Estado em suas várias esferas, mas nem 

sempre é isso o que acontece. 

Muitas vezes os assentamentos emancipados passam por muitas dificuldades de 

acesso  a  equipamentos  públicos  que  ofertam  serviços  básicos,  o  que  denota  o 

esquecimento da população rural por parte do poder público. Esta situação se agrava 

quando  se  trata  de  garantir  ou  regulamentar  direitos  após  a  emancipação  dos 

assentamentos,  direitos  estes  relacionados  tanto  à  equiparação  de  direitos  entre 

trabalhadores(as)  rurais  e  urbanos(as),  quanto  aos  que  prevêem  a  igualdade  de 

gênero. 

A partir desta compreensão, analisamos as contradições da titulação conjunta da 

terra, tendo como parâmetro a redefinição da situação da mulher na agricultura familiar 

a  partir  do  direito  compartilhado  à  terra  e  da  co-participação  na  unidade  familiar. 

Entretanto, o fizemos mediante questionamento da própria a agricultura familiar e da 

política  de  reforma  agrária  implementada  pelo  Estado,  com  base  no  estudo  das 

condições de vida das mulheres do assentamento Pitanga I – Abreu e Lima/PE.
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Neste sentido, no próximo capítulo iremos conhecer o perfil de cada uma das 

entrevistadas, analisando como se dá o trabalho produtivo e reprodutivo, acesso aos 

programas de reforma agrária e às políticas sociais. Aliado a isso, tentaremos apontar 

na leitura do cotidiano das trabalhadoras rurais, os avanços e limites apresentados pela 

garantia do acesso à terra por parte das mesmas.
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CAPÍTULO 3 - AS ATUAIS CONDIÇÕES DE VIDA DAS MULHERES DE PITANGA I E 
A GARANTIA DE ACESSO À TERRA: A DISTÂNCIA ENTRE O LEGAL E O REAL

Prosseguindo  o  nosso  estudo,  vamos  analisar  as  condições  de  vida  das 

mulheres  em  Pitanga  I,  25  anos  após  a  criação  do  assentamento.  Após  a 

desapropriação da terra e distribuição de lotes entre as famílias acampadas,  foram 

construídos  na  área  do  assentamento:  uma  escola,  um  posto  de  saúde,  uma 

associação,  um igreja  evangélica.  O acesso à área de Pitanga I,  dava-se por  uma 

estrada de barro de aproximadamente 6 Km. O sistema de transporte municipal não 

fazia  acesso com o assentamento  e  o sistema de iluminação pública  era  precário. 

Nestes aspectos, tudo continua inalterado.

A  produção  de  cana-de-açúcar  que  não  era  dominante  à  época,  já  que 

mesclava-se com a produção de mandioca, batata doce, milho, feijão, banana, côco da 

baia, hoje está adentrando nos sítios. Muitos dos agricultores deixaram de dedicar-se 

ao cultivo destes últimos gêneros para plantar cana-de-açucar e vender aos usineiros. 

Além  disto,  os  projetos  (financiamento  de  sementes,  produção  de  mel)  dos  quais 

participavam os trabalhadores(as) rurais são quase inexistentes, pois até hoje, muitos 

deles(as), não conseguiram saldar suas dívidas.

É dentro desta realidade que analisaremos as contradições que se expressam 

nas políticas de enfrentamento à desigualdade nas relações de gênero no âmbito da 

agricultura familiar, enfatizando a política de titulação conjunta da terra. Esta análise 

pauta-se  nas  relações  que  se  desenvolvem  no  cotidiano  das  vidas  dos(as) 

trabalhadores(as)  rurais  de  Pitanga,  marcado  pelas  desigualdades  de  gênero, 

perpassadas pela divisão sexual do trabalho. 

A  pesquisa  evidenciou  estas  características  de  desigualdade  de  gênero  nos 

seguintes aspectos:

• Produção e comercialização dos produtos; 

• Cotidiano do trabalho doméstico;

• Participação política; 

• Acesso a programas e projetos;
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• Acesso aos serviços e equipamentos públicos. 

A história de vida das trabalhadoras rurais entrevistadas está permeada pelas 

conflituosas relações de classe e gênero. Nem todas possuem a titulação da terra em 

seu nome, mas todas consideram importante a conquista da obrigatoriedade de tê-la.  

Porém,  no  relato  de  suas  vidas,  no  âmbito  da  produção  e  reprodução,  alguns 

questionamentos surgem a respeito das garantias reais que a conquista deste direito 

lhes têm conferido.

Como  já  mencionado,  descobrimos  no  processo  de  pesquisa  que  o  nosso 

universo de análise não se constituía de um grupo homogêneo. Por isso, achamos 

importante  destacar  as  diferenças  e  peculiaridades  das  mulheres  entrevistadas, 

principalmente no que diz respeito a sua condição de titular ou não da terra, a fim de  

percebermos como ainda é frágil e contraditória a efetivação deste direito.  

Entre  o  grupo  das que  são  titulares  de terra,  destacamos as  que  ganharam 

reconhecimento de titular na condição de cônjuge e, portanto, dependentes dos seus 

companheiros trabalhadores rurais e as que se tornaram titulares por sua situação civil  

na época em que foi  expedida a titulação definitiva da terra.  Neste último caso,  as 

trabalhadoras rurais ou eram viúvas,  ou separadas ou, ainda, casadas com pessoa 

aposentada por velhice ou invalidez, e, portanto, incapaz de ser titular da terra.

Assim, os grupos de mulheres ao qual conseguimos ter acesso em Pitanga I 

tinham as seguintes características no que diz a respeito à inserção como proprietária 

no título de domínio: 

Grupo  1-  mulheres  que  tiveram  o  nome  inserido  na  expedição  dos  títulos 

definitivos, na condição de cônjuge e, portanto, dependente; 

Grupo 2 - mulheres titulares, uma vez que na época da expedição dos títulos o 

companheiro estava aposentado por velhice ou invalidez;

Grupo 3  - mulheres que chegaram ao assentamento após a titulação porque 

passaram a viver maritalmente com agricultor residente em Pitanga desde a época do 

acampamento, mas que não tiveram a inserção do nome no título como cônjuge; ou 

filhas de agricultores, que chegaram ainda quando eram criança no acampamento e 
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casaram  com  filhos  de  agricultores  que  também  chegaram  enquanto  crianças  no 

acampamento, sem que nenhum deles possuísse o título de domínio.

Antes  de  tratar  do  cotidiano  das  trabalhadoras  rurais  de  Pitanga  I,  vamos 

apresentar  estas mulheres a fim de possibilitar  uma aproximação maior  com nosso 

universo empírico. Primeiramente, selecionamos os grupos de acordo com a situação 

da mulher em relação à titulação da terra apresentado o perfil de cada uma delas; logo 

em seguida,  fizemos uma breve análise deste perfil,  destacando fatores como faixa 

etária,  escolaridade,  situação civil,  número de filhos,  raça e relação de trabalho na 

esfera produtiva e reprodutiva e acesso à terra. 

 O estigma da dependência na titulação conjunta da terra

Ivonete – Teve o nome inserido no título de domínio  na condição de dependente. 

Tem 47 anos e é casada há 27 com Zé Rodrigues, tendo cinco filhos desta relação, 

duas mulheres e três homens, entre os quais dois trabalham na usina. Estudou até a 4 ª 

série e parou os estudos porque teve que trabalhar em casa de família e cuidar dos 

irmãos  depois  que  a  mãe  morreu.  A  despeito  de  relatar  que  cria  pequenas  aves, 

afirmou  que  não  trabalha  diretamente  na  terra,  referindo  ser  “dona  de  casa”.  Seu 

companheiro trabalhava como cortador na Usina São José, estudou até a 1ª série e já 

tinham um filho com outra mulher à época do acampamento. Atualmente, Ivonete reside 

no assentamento com o companheiro, uma irmã e os cinco filhos. O sustento de casa 

vem das atividades na terra. 

Sandra − Teve o nome inserido no título de domínio  na condição de dependente. 

Tem 44 anos é técnica em enfermagem, está casada há 26 anos com o Sr. “Zé Doido”  

e  tem  quatro  filhos,  dois  de  cada  sexo.  Parou  de  estudar  quando  foi  para  o 

acampamento  e  quando  já  estava  no  assentamento  fez  um concurso  para  Agente 

Comunitário de Saúde – ACS, que só exigia Ensino Fundamental. Também na época 

do assentamento estava gestante. Depois de uns dez anos trabalhando, retomou os 

estudos:  fez  o  Ensino  Médio  e  o  curso  técnico.  Antes  do  acampamento,  o  marido 

trabalhava como cobrador de ônibus; depois ele perdeu o emprego e decidiu voltar a 
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cuidar  da  terra.  Os pais  de  Sandra  eram agricultores,  assim como seu marido;  da 

mesma forma que passou a “ajudar” o marido quando casou, também “ajudava” o pai 

no roçado. Atualmente, ela reside com o companheiro, os quatro filhos, o pai e dois 

sobrinhos.

Tatiana – Teve o nome inserido no título de domínio  na condição de dependente. 

Tem 49 anos, teve o primeiro filho aos 20 anos e quando foi para o acampamento já  

tinha os dois filhos. Ela relata que muita gente que ela conhecia que não tinha terra 

ficou com medo de ir para o acampamento. Desde criança, ela ajudava os pais na roça, 

mas na verdade era a “dona de casa”, cuidava da casa para a mãe. Tanto ela quanto o 

companheiro  eram  filhos  de  agricultores.  Atualmente,  Tatiana  é  diretora  da  escola 

municipal do assentamento e reside apenas com o companheiro.

Titulação: sinônimo de autonomia?

 
Maria −  Titular da terra. Na época da expedição do título de domínio, já era 

viúva.  Tem 49 anos, estudou até a 4ª série e atualmente, vive maritalmente. Tinha 22 

anos quando casou pela primeira vez e teve o primeiro filho. Tem dois filhos do primeiro 

casamento, 1 homem e 1 mulher que foram morar na casa de parentes para trabalhar 

em São  Paulo  há  aproximadamente  um ano  e  meio.  Trabalhava  como agricultora,  

assim como o marido falecido antes da ocupação, e disse ter parado de estudar porque 

morava em Caiana e só tinha escola em Igarassu e Araçoiaba, distante longe para ir a 

pé. Ela afirma ainda que voltou a estudar, mas desistiu novamente. Atualmente, Maria 

mora com o companheiro e uma sobrinha. 

 Paula – Titular da terra. Na época da expedição do título de domínio, o marido já 

estava aposentado por invalidez. Tem 70 anos, estudou até a 6ª série e é casada há 53 

anos  com  Sr.  Pedro  Souza.  Entre  os  13  filhos  desta  relação,  9  são  homens  e  4 

mulheres. Parou de estudar porque trabalhava o dia todo e sua aula era à noite em um 

lugar distante; somado ao cansaço de um dia inteiro de trabalho e da volta para casa a 

pé,  no  local  não  havia  energia  elétrica.  Nesse  período,  conheceu  e  casou  com o 
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companheiro, foi para São Paulo trabalhar e acabou abandonando os estudos de vez;  

lá não trabalharam na terra. Chegaram ao acampamento com os 13 filhos e antes disso 

trabalhavam como agricultores. Atualmente, Paula mora com o companheiro e, dos 13 

filhos, apenas 1 permanece no assentamento, pois conseguiu comprar o lote de terra.

 Mariana - Titular da terra. Na época da expedição do título de domínio, já era 

viúva; o companheiro falecido, Antônio Severo Leite de Condado era cortador de cana 

antes de chegar no acampamento. Tem 51 anos, é analfabeta e teve 10 filhos, sendo 4 

homens e 6 mulheres. Na época em que chegou ao acampamento, já tinham 3 filhos;  

depois  de  sua chegada,  passou a  trabalhar  apenas na terra  e  a  cuidar  dos filhos. 

Começou a trabalhar quando criança na terra, uma vez que o pai era agricultor. Nunca 

estudou porque o pai não deixava; recorda ter sido “muito amarrada” no tempo dele. 

Disse que teve que fugir de casa para poder casar e relatou que mesmo depois que 

saiu  de  casa  não  pôde  retomar  os  estudos  porque  teve  filhos  e  logo  em seguida 

começou a trabalhar como empregada doméstica. Muitas queixas foram feitas sobre a 

relação  que  tinha com seu companheiro:  assim,  como seu pai,  ele  também não a 

deixava sair de casa, permitindo que ela saísse apenas para trabalhar; tinha que deixar 

os filhos pequenos em casa sozinhos; foi obrigada pelo marido a dar uma das filhas que 

teve para os padrinhos e a criança morreu eletrocutada. Atualmente, Mariana reside 

com 4 dos 10 filhos, uma nora e uma neta.

Laura - Titular da terra. Na época da expedição do título de domínio, já estava 

divorciada.  Tem 56  anos  e  dois  filhos  da  primeira  relação,  que  já  não  moram em 

Pitanga há vários anos, pois casaram e foram morar no centro de Abreu e Lima. Está 

em Pitanga desde o acampamento e separou-se do marido 13 anos após a conquista 

da terra.  Casou-se novamente e vive maritalmente. Estudou até a 4ª série e parou 

porque não tinha transporte para ir à escola, sem retomar mais os estudos por conta do 

trabalho na terra. Atualmente, Laura reside apenas com o companheiro que também é 

agricultor e que tem um lote de terra em Pitanga desde o acampamento. Porém, os dois  

lotes de terra, em cultivam cana para a Usina São João, são distantes.
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A quem o direito de titulação não alcançou

Rosa - Filha de agricultor,  chegou a Pitanga I  ainda criança, tendo sua mãe 

entrado na titularidade como dependente do marido. Tem 31 anos, vive maritalmente e 

tem um filho desta relação. Estudou até a 4ª série na escola do assentamento, terminou 

o Ensino Médio em Cruz de Rebouças e fez curso de técnico de Enfermagem. Dos sete 

irmãos, três mulheres e quatro homens, apenas um deles e ela continuam morando na 

área rural. Trabalha como Agente Comunitário de Saúde no posto de saúde de Pitanga 

I. 

Este caso nos é peculiar, pois recentemente Rosa foi morar com o companheiro 

e com o filho numa casa conjugada à dos sogros no Engenho Monjope para que o filho 

pudesse estudar. O Engenho Monjope faz limite com Pitanga I, porém é mais próximo 

do centro de Abreu e Lima. De acordo com Rosa, esta mudança é provisória,  pois 

pretende, em breve, voltar para Pitanga I para o lote de terra da mãe. Rosa afirma que, 

para ela,  a mudança não fez tanta diferença no que diz respeito a vivência com a 

comunidade porque passa o dia em Pitanga I  trabalhando, só volta para casa para 

dormir e realizar os afazeres domésticos. Ela afirma ainda que o que mudou de fato foi  

a questão do tempo, pois demora mais para chegar ao trabalho e a sua casa quando 

larga. Ou seja, a mudança foi um agravante na administração do seu tempo no dia-a-

dia.

Outro fator relacionado à Rosa que para nós foi relevante foi o fato de a mãe ter  

deixado Pitanga I assim que o companheiro faleceu, há uns dois anos atrás. O que 

ratifica o fato de que a mulher “não sabe o que fazer” quando fica com o lote sozinha  

para administrá-lo. 

Lidiane - Não participou do acampamento e antes de chegar ao assentamento 

trabalhou como empregada doméstica. Tem 37 anos, é analfabeta − disse que não 

tinha “cabeça boa” para aprender e por isso não quer mais estudar – e tem dois filhos e 

duas filhas. Reside no assentamento há dez anos com o companheiro, um filho e um 

enteado; as duas filhas moram com sua mãe em Cruz de Rebouças e o outro filho mora 
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com a irmã no assentamento. O atual companheiro com quem vive maritalmente há 10 

anos participou do assentamento e é o atual titular da terra. 

Como podemos constatar, as mulheres que entrevistamos se encontram em uma 

faixa etária variável entre 31 e 70 anos de idade, o que nos dá uma abrangência de 

análise  muito  grande.  Passamos,  assim,  a  lidar  com  realidade  de  mulheres  que 

chegaram ao acampamento já casadas, com filhos e que vivenciaram todo o percurso 

de  luta,  conquista  e  permanência  na  terra,  além  da  realidade  de  mulheres  que 

chegaram  ainda  criança  em  Pitanga  I,  cresceram,  estudaram,  casaram  e  lidam, 

atualmente, com a dificuldade de permanecer na terra que outrora fora conquistada por 

seus pais.

As entrevistadas mais velhas estão situadas no primeiro e segundo grupo que 

distinguimos  anteriormente  para  fins  de  análise,  ou  seja,  são  titulares  da  terra  na 

condição  de  dependente  (casadas),  por  separação,  viuvez  ou  incapacidade  do 

companheiro.  As entrevistadas mais novas são, justamente, as que não possuem a 

titulação da terra, por serem filhas de agricultores que conquistaram a terra (como no 

caso de Rosa) e por terem chegado a Pitanga I após a consolidação do assentamento 

(como  no  caso  de  Lidiane),  bem  como  por  apresentarem  níveis  de  escolaridade 

distintos entre si.

As entrevistadas dos três grupos apresentam uma variação escolar que vai do 

analfabetismo ao nível superior. Tal diferenciação como veremos mais adiante, fez com 

que alguns aspectos da vida das trabalhadoras rurais que tiveram acesso ao estudo 

fossem mais positivos no que diz respeito ao acesso à informação, ao confronto de 

ideias com os companheiros e à condição de exercer sua participação política. Porém, 

mesmo assim, estas mulheres não conseguiram romper muitas das dificuldades postas 

pela  divisão sexual  do  trabalho,  que reproduzem as desigualdades  de gênero,  tais 

como:  a  invisibilidade  do  trabalho  na  esfera  produtiva  e  a  responsabilização  pelas 

atividades na esfera da reprodução no âmbito doméstico.

Além disto, as mulheres que estudaram tiveram que lidar com as dificuldades de 

morar  na  zona  rural  as  dificuldades  resultantes  da  precária  infraestrutura  dos 

assentamentos de reforma agrária, como por exemplo, estrada e iluminação precárias, 
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ausência  de  transporte  público,  entre  outros.  Além  disto,  tiveram  que  conciliar  os 

estudos com os cuidados de casa, dos filhos e do trabalho na agricultura.

Por outro lado, o acesso ao estudo concedeu a estas mulheres a oportunidade 

de ingressarem no mercado de trabalho, é claro que com todas as contradições que 

esta inserção apresenta.  O que por  um lado mudou e beneficiou a composição da 

renda familiar, o acesso a bens, a melhoria das condições de vida da família, também 

foi o portal de continuidade de jornadas prolongadas de trabalho.

Das  entrevistadas  que  não  deram continuidade  aos  estudos,  a  maioria  citou 

como causa para  a desistência:  ter  que “ajudar”  a  mãe na criação dos irmãos,  ter 

casado  e  tido  filhos  muito  jovens.  Tais  fatos  distanciam  suas  trajetórias  das  que 

estudaram no que diz respeito a uma condição de vida mais confortável. Não obstante, 

seus cotidianos se assemelham quanto à jornada de trabalho extensa, às dificuldades 

de acesso a serviços que não chegam à comunidade, enfim, quanto à subordinação 

que a desigualdade de gênero também lhes impõe.

É importante destacarmos a relação escolaridade/número de filhos. Os dados 

coletados deixam explícito que as mulheres que tiveram acesso a um maior nível de 

estudo foram as que tiveram um menor número de filhos, já que o cuidado dos mesmos 

é uma das responsabilidades quase que exclusiva e que mais sobrecarrega a mulher 

na esfera reprodutiva.

Em nossa observação, vimos que a maioria da população de Pitanga I é negra 

ou mulata, aspecto importante para destacarmos. Este fato demanda a necessidade de 

pesquisas  sobre  raça/etnia  nos  assentamentos  de  reforma  agrária,  já  que  é  uma 

questão pouco considerada nos estudos28.

Todas as mulheres que trabalham fora de casa apontaram o trabalho como uma 

das realizações mais importantes de suas vidas. Já as que trabalham em casa e que 

28 Em estudo recente “sobre as semelhanças e diferenças das formas particulares de enfrentamento da 
violência  inerente  às  relações sociais  de  gênero,  classe  social  e  raça/etnia  no  âmbito  dos  serviços 
públicos de saúde no Brasil e na França, Lucena (2010, p.24) argumenta “o conjunto de determinações  
sociais que engloba a divisão sexual do trabalho (na casa e na rua), o sofrimento da dupla jornada de  
trabalho, da vida reprodutiva e de seu ciclo, articulado ao mundo do trabalho, deve ser entendido sob à 
ótica das desigualdades de gênero, de classe e de raça/etnia. As desigualdades econômicas e sociais, 
na  fase  atual  do  capitalismo  monopolista,  são  mediadas  por  uma  complexa  rede  de  relações  de 
poder/exploração/violência que se encontra na base dos mecanismos de reprodução da sociabilidade do 
capital”.
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realizam atividades  na produção que  elas  mesmas caracterizam como “ajuda”,  tais 

como o cuidado de pequenos animais e plantio de pequenas hortas, não se mostraram 

tão satisfeitas com as tais, afirmando que o trabalho de casa as consome bastante.

Algumas relatam que em dia de atividades mais pesadas, como, por exemplo, 

lavar roupas, estas começam muito cedo e só terminam à noite. Outras afirmam que o 

final de semana que, teoricamente, seria o dia para o descanso, é o dia em que mais 

trabalham, pois todos os membros da família estão em casa. Ou seja, o tempo para o 

descanso, lazer e cuidados pessoais é todo consumido no cuidado da família. 

Todavia, apesar de se queixaram quanto a infinidade de tarefas pelas quais são 

responsáveis, as mulheres dos dois primeiros grupos relatam esta responsabilidade de 

forma naturalizada, ao contrário das agricultoras mais novas, Rosa e Lidiane.

Assim, percebemos que, para estas, é mais fácil expressar a contrariedade de 

serem as  responsáveis  pelos  afazeres  domésticos.  As  duas  enfatizam que  gostam 

muito  mais  do  trabalho  realizado  fora  de  casa,  fora  do  âmbito  doméstico.  Mesmo 

Lidiane, a única que se autodenominou agricultora, apesar de nem ao menos possuir  

documentação que comprove o seu trabalho no âmbito da agricultura familiar e ter uma 

compensação muito ínfima nos trabalhos que realiza fora de casa, afirmou que sente 

prazer em trabalhar na terra, ao contrário do trabalho doméstico, repetitivo, rotineiro e 

que constantemente é desfeito pelos membros familiares que não se responsabilizam 

por estas tarefas.

O que nos faz retomar Singer (1983), quando aborda que de todos os trabalhos 

rotineiros  e  alienantes  o  que  mais  aliena  é  o  trabalho  doméstico  porque  é  feito 

isoladamente  e  este  isolamento  subordina  a  mulher  a  um  subdesenvolvimento 

psicológico e cultural que fortalece a dependência ao homem.

Diante  das diferenças encontradas entre  entrevistadas  no  que  diz  respeito  à 

relação da mulher com a titulação da terra, optamos por analisar cada grupo a seguir:

No caso do grupo 1,  deparamo-nos com a situação de mulheres que estão em 

Pitanga desde a época do acampamento. Todas elas já chegaram ao local com seus 

companheiros para brigar por um pedaço de terra. Como na época da expedição do 

título de domínio não havia a obrigatoriedade de titulação conjunta, seus nomes foram 

inseridos no título na condição de dependentes. 
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Apesar da inclusão dos nomes no título, à época, o estigma da dependência se 

fazia notório na análise da seleção das famílias realizada pelo INCRA. Uma das notas 

recebidas  pela  família  inscritas  para  receberem o  lote  era  dada  pelo  peso  do  seu 

trabalho na agricultura familiar.  Assim, o Instituto  atribuía uma pontuação 0 a 1 ao 

trabalho.  Na  análise  que  realizamos  nos  processos  individuais  dos  candidatos, 

observamos  que  as  notas  que  mensuravam  o  trabalho  da  mulher  sempre  eram 

inferiores à do homem, inclusive a de seus filhos homens, caso fosse adolescente e 

comprovasse participação na produção familiar. Isto porque aos homens acima de 18 

era atribuído 1 ponto, enquanto  às mulheres 0,75.

Ficava nítido que, na época da escolha das famílias para o recebimento da terra, 

o acesso à terra por parte da mulher dava-se via casamento. Quando a mulher recebia 

o  lote  como  titular  era  por  viuvez  ou  impedimento  do  marido,  como  já  vimos 

anteriormente. 

 O grupo 2 nos faz refletir sobre como é fundamental o direito à titulação, em 

especial  em casos de viuvez e separação,  por  garantir  à mulher  o  acesso à terra. 

Entretanto, como percebemos em Pitanga I, este direito não vem acompanhado de uma 

consequente estabilidade financeira ou autonomia das mulheres, como se preconiza. 

Isto  porque,  na  maioria  das  vezes,  eram  sempre  os  homens  que  organizavam  a 

produção, gerindo o seu desenvolvimento no cotidiano, tomando as decisões relativas à 

comercialização.

A literatura a respeito nos informa que, normalmente, a mulher só assume uma 

posição de autoridade no caso da ausência ou invalidez do marido e da ausência dos 

filhos em idade adulta. Em Pitanga I, em todos os casos nos quais a mulher é a titular 

da terra por direito ela o é por viuvez e invalidez do marido−, ela não toma para si o 

controle  da  administração  da  propriedade,  passando  a  responsabilidade  para  o 

segundo marido, o filho mais velho ou outrem. Isso fica claro na experiência de Maria, 

que perdeu o marido dois anos após a instalação do assentamento, como também na 

saída do assentamento por parte da mãe de Rosa.

Na divisão de produção e reprodução a mulher não é capacitada para assumir a 

responsabilidade das tarefas no espaço da produção. Esta problemática se explica, há 

pouquíssimo  tempo  atrás,  no  inexistente  apoio  às  atividades  de  fomento  a 
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agroindustrialização,  comercialização,  assistência  técnica,  produção  sustentável  e 

outras,  que promovesse a integração das mulheres  e garantisse  a capacidade das 

mesmas nos processos decisórios da produção. Atualmente existe uma previsão deste 

apoio na Instrução Normativa, mas como constatamos o que há é uma lenta efetivação 

desta política.

De acordo com a agricultora Maria, assim que o marido morreu, ela decidiu sair 

de Pitanga com os dois filhos. Foi para a casa do sogro e deixou um vizinho vigiando a 

terra, alegando que temia que alguma pessoa ocupasse o lote pelo qual tinha lutado 

tanto para conquistar.  Ela ainda relatou que,  depois que se recuperou da morte do 

marido, os cunhados e o sogro ainda chegaram a plantar no seu lote e que ia duas ou 

três vezes por semana na terra. A solução encontrada por Maria para permanecer na 

terra foi relatada por ela mesma:

Aí digo pronto: meus meninos tudo pequeno... eu só naquela terra não 
vou fazer nada, se aparecer um eu caso, que eu não ficar toda vida só, 
eu ainda era nova, eu acho que tava com uns vinte e poucos anos, nem 
trinta anos eu tinha. (Maria)

Atualmente, como já vimos, Maria vive  maritalmente e seus dois filhos foram 

morar em São Paulo recentemente para trabalhar, o que traz à tona duas questões. A 

primeira delas deixa latente a questão das desigualdades de gênero: mesmo sendo a 

titular da terra, a mulher encontra várias dificuldades de romper com a subordinação. 

Para permanecer na terra na ausência dos maridos, as mulheres precisam da ajuda da 

família e do estabelecimento de uma nova relação que venha a gerir e administrar as 

atividades produtivas, pois não sabem o que fazer com a terra quando ficam sozinhas.

Logo,  a  posse  da  terra  não  significa  uma  ruptura  instantânea  das  desiguais 

relações de gênero.  Isso acontece, nos mais das vezes,  porque a mulher  encontra 

inúmeras  dificuldades  na  administração  da  produção,  o  que  nos  faz  constatar  que 

políticas  que  possam capacitar  para  o  gerenciamento,  para  o  domínio  de  técnicas 

agrícolas e para a comercialização não são de fácil alcance para as agricultoras. 

A  outra  questão  comum a  quase  todas  as  famílias  é  a  saída  dos  filhos  da 

organização de produção familiar. Ainda no caso de Maria, a saída dos filhos para São 

Paulo nos faz relembrar a história de migrações e de proletarização dos camponeses, 

fazendo-nos  retomar  a  história  de  Paula  e  seu  companheiro  que  saíram  de 
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Pernambuco para São Paulo para trabalhar nas fábricas, quando do retorno por um 

acidente de trabalho o casal se envolve na luta pela terra. Hoje, os filhos da terra, os  

filhos de Maria, vizinha de Paula, vão para São Paulo em busca de trabalho. A terra 

recebida pela mãe não foi suficiente para lhes sustentar e reproduzir a sua família, o 

que nos faz  pensar  que estamos num ciclo  vicioso de pobreza e miséria  o qual  a 

proposta de reforma agrária não consegue estancar.

O grupo 3 nos proporciona problematizar a normatização da titulação conjunta da 

terra e retomar a falta de saída dos jovens em assentamentos onde foram concedidos 

lotes  de  terra,  auxílio  técnico,  infraestrutura  e  capacidade  de  desenvolvimento 

insuficientes para a reprodução da família e a continuidade da geração seguinte na 

terra.  No  que  diz  respeito  à  titulação  conjunta  da  terra  em  um  assentamento 

emancipado,  em que à época da titulação não havia a obrigatoriedade da titulação 

conjunta, como é o caso de Pitanga I, não houve nenhuma ação sistemática do INCRA 

que viesse a regulamentar os cadastros das famílias e inserir o nome das mulheres que 

não tiveram acesso ao título da terra.

As mulheres que não têm os dados inseridos no título de domínio, só passam a 

tê-lo por duas ocasiões: ou quando algum técnico do INCRA percebe a irregularidade 

nos cadastros ao visitar o assentamento ou quando a mulher interessada procura a 

casa do cidadão na sede do INCRA e solicita uma certidão contendo os seus dados 

como proprietária. No primeiro caso, existe quase um abandono dos assentamentos 

emancipados –  vale  observar  que em Pitanga I,  desde 2006,  não houve  nenhuma 

atividade técnica do INCRA para regularizar a documentação de título de domínio. No 

segundo caso, a falta de informação e o não acordo de compartilhamento da terra não 

deram condições da mulher de requerer seu direito. 

Aqui,  abrimos  um parêntese  para  relatar  a  história  de  Lidiane:  a agricultora 

relatou que trabalha na terra do companheiro e também para terceiros, limpando a terra 

e limpando mandioca, e que tira “uns trocados” (não relatou quanto) destas atividades. 

O que para ela é “já é um alívio”, pois não precisa ficar pedindo dinheiro ao marido, 

caracterizando  a  importância  que  estas  mulheres  dão  ao  mínimo  de  autonomia 

financeira.
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Quando questionada sobre o porquê de não ter tirado a documentação como 

agricultora, a mesma afirmou que não o fez por não querer que o companheiro pense 

que ela está interessada na terra dele. Achamos este fato curioso, pois, conforme a 

normativa  da  titulação  conjunta  da  terra,  os  agricultores  podem inserir  o  nome  do 

cônjuge se comprovarem união estável − lembrando que Lidiane vive maritalmente há 

dez anos, mas teme a reação do companheiro caso queira falar na titulação conjunta.

3.1 O cotidiano das mulheres em Pitanga I na esfera produtiva e reprodutiva

Neste tópico, iremos tratar da vida cotidiana das mulheres em Pitanga I por ser 

ela  mesma  insuprimível  e  indissociável  da  história.  Para  isto,  tomaremos  como 

pressuposto  as  considerações de Netto  (1996)  em seu estudo para  crítica  da vida 

cotidiana,  de  que,  para  apreendê-la,  é  preciso  considerar  três  perspectivas,  quais 

sejam: a busca do real e da realidade; a totalidade, uma vez que só a partir dela que se 

torna possível o conhecimento dos fatos da realidade por ser histórica; e a possibilidade 

de transformação. 

Segundo Ávila (2009, p. 44):

[...]  a  vida cotidiana  descrita  restritamente à vida privada,  e/ou como 
relativa apenas ao corriqueiro e ao que se repete, está em oposição a 
uma  noção  de  vida  cotidiana  como  uma  dimensão  da  vida  social 
construída historicamente e marcada pelas estruturas e relações sociais.

Com base no estudo  de  Lefebvre,  Ávila  (2009,  p.  44),  comenta  que “a  vida 

cotidiana se encontra no vivido, no trabalho, na vida familiar e no lazer”. E é a partir  

desta noção que tentaremos respaldar a nossa análise, a partir da compreensão de que 

várias esferas sociais  se imbricam no cotidiano das trabalhadoras rurais,  tais  como 

trabalho, lazer, participação e desenvolvimento pessoal.

Como  percebemos,  em  Pitanga  I,  a  conquista  da  terra  não  implicou 

necessariamente no rompimento com as relações hierarquizadas e de subordinação da 

mulher no interior da família. Tal situação pode até, em alguns momentos de luta pela 

terra, ter se diluído num dia-a-dia de mobilizações, tarefas regradas para poder manter-

se acampado e resistindo à luta. Mas com a consolidação do assentamento e passado 
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anos  da  mesma,  relações  de  hierarquia  se  mostram  no  cotidiano,  na  organização 

produtiva, na vida associativa, entre outros.

Até os dias atuais, a divisão sexual do trabalho responsabiliza os homens pela 

produção e as mulheres pela reprodução.  Ao homem pertence o espaço da rua,  o 

público, o trabalho, uma vez que ele é encarregado pelo “trabalho pesado”. À mulher 

resta o espaço do lar, o privado, o não-trabalho, já que é responsável por um “trabalho 

leve”. Esta distinção é claramente feita não pela natureza do trabalho, mas pelo sexo de 

quem o executa. Veremos esta distinção mais adiante, no dia-a-dia das trabalhadoras 

de Pitanga I, feita pelas próprias trabalhadoras rurais.

As  mulheres  que  trabalham fora  relataram que  sua  rotina  é  composta  pelas 

atividades de casa e pelo trabalho desenvolvido para a comunidade, afirmando acordar 

muito cedo para adiantar algumas atividades domésticas, tais como: café da manhã e 

almoço.  Logo  em  seguida,  vão  para  o  trabalho  e  quando  retornam  cuidam  das 

atividades referentes à limpeza da casa e das roupas. 

As que trabalham apenas em casa também referem que levantam muito cedo 

para a realização das tarefas domésticas, preparam alimentação, cuidam da casa, dos 

filhos, compondo estas atividades com o cuidado de pequenos animais e de pequenas 

hortas. Assim, elas relatam que o tempo para o descanso é muito curto.

Produção e Comercialização dos produtos

A maioria das trabalhadoras  entrevistadas relatou ter vindo de cidades vizinhas, 

tais  como  Araçoiaba,  Goiana,  Igarassu  etc.  Antes  de  chegarem  ao  acampamento, 

algumas das mulheres afirmaram que já “ajudavam” no trabalho da agricultura, pois 

eram filhas de agricultores em regime de produção familiar, ou já conheciam como se 

desenvolvia  o  trabalho na terra,  pois  os  pais  ou  o  companheiro  trabalhavam como 

arrendatários ou como assalariados. Tanto em um caso como no outro, as mulheres 

declararam  que  antes  do  assentamento  desenvolviam  predominantemente  as 

atividades domésticas e que os maridos saiam para trabalhar, ou na terra de outrem ou 

na usina São José, da qual a maioria era empregada.

No período do acampamento, muitas mulheres afirmaram que precisaram ficar 

ao lado do marido para “ajudá-lo”, uma vez que havia mato para limpar, barraco para 
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ser construído e proteção a ser  dada aos seus familiares e aos companheiros que 

resolveram se unir na empreitada da conquista da terra. Já de posse da terra, através 

da  desapropriação,  as  entrevistadas  relataram  que  participaram,  ativamente,  da 

estruturação da área onde foram divididos os lotes, construídas suas atuais residências, 

reservados os espaços para plantação e construída a atual área comunitária composta, 

pelo posto de saúde, escola e associação. Ao se referirem a este tempo, as mulheres 

relembram tempos difíceis,  em que existia  muito  trabalho para  fazer,  crianças para 

cuidar, escassez de água e de energia.

Após vinte e cinco anos de criação e pouco mais de dez anos de emancipação 

da área pela qual lutaram para viver, construir suas casas e nela habitarem com suas 

famílias, as mulheres se referem ao trabalho na produção como algo que acontece de 

forma esporádica. Nesse sentido, a palavra “ajuda” aparece constantemente quando 

referida a alguma atividade que não seja doméstica, seja rememorando a época do 

acampamento, ou até relatando a forma de produção familiar nos dias atuais.

Apesar de afirmarem que na maior parte de suas vidas tiraram seu sustento da 

agricultura  e  que  a  organização  da  família  está  envolta  na  agricultura,  elas  não 

evidenciam seu trabalho na produção, o que configura a invisibilidade do seu potencial 

na agricultura familiar. Algumas falas denotam esta realidade:

O sustento aqui de casa vem das atividades na terra mesmo. A gente 
produz macaxeira, inhame, rúcula e cana pra comer e pra vender. Quem 
trabalha na terra é meu marido, eu faço “as coisa” aqui em casa. Às 
vezes limpo algumas coisa, algumas macaxeira, mas trabalho mais em 
casa. (Ivonete)

Trabalho  na  terra,  na  enxada,  não  como  antes,  mas  trabalho.  Os 
produtos  da  gente  são  para  negociar.  [...]  Produzimos  na  terra, 
macaxeira, feijão, milho... Batata e inhame não dá pra plantar porque a 
terra tem muita areia. (Maria)

Não trabalhado muito na terra. Crio uns pintinhos, umas galinhas, uns 
patos, uns perus. Por causa disso tenho que acordar muito cedo. Meu 
marido  ainda  trabalha  na  roça.  Inhame  planta  mais  pra  despesa. 
Macaxeira planta pra vender. (Paula)

Acordo, faço comida e vou pra roça. Passo o dia na roça dele e dos 
outros. Eu gosto de trabalhar eu fico chorando quando não tem trabalho. 
Minha família não é agricultor não. Mas quando eu vim pra cá eu gostei 
demais. Ele não tinha ninguém pra trabalhar. Aí eu disse: compra uma 
enxada que eu trabalho contigo, te ajudo. (Lidiane) 
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Mesmo ao afirmarem que trabalham no cuidado com os pequenos animais ou 

em alguma etapa da produção de alimentos, ou até em todas as etapas, a maioria das 

mulheres  entrevistadas  em  Pitanga  I  não  reconhece  este  trabalho  na  esfera  da 

produção.  Não  existindo  uma  separação  rígida  entre  casa  e  roçado  e  mesmo 

transitando nestes dois espaços, por não estarem, na maioria das vezes, no trabalho 

direto no cabo da enxada, as mulheres não reconhecem seu trabalho na agricultura, 

este trabalho é invisível para elas próprias e, em sendo assim, elas não reivindicam a 

valorização e visibilidade do seu trabalho.

O lugar que a mulher ocupa no espaço produtivo, na agricultura familiar, é tido 

como auxiliar, tanto pelos homens, como pelas próprias mulheres. Por estarem mais 

próximas das atividades desenvolvidas no quintal, no chão do terraço e, portanto, mais 

próximas do espaço da casa, suas atividades são tidas como atividades não produtivas. 

Tal fator invisibiliza o trabalho da mulher, assim como retira do trabalho reprodutivo seu 

teor valorativo, ao não contar como importante na agricultura familiar.

Para  as  mulheres  que  saíram  do  trabalho  direto  na  terra  para  desenvolver  

atividades fora de casa, como é o caso das duas agentes de saúde e da diretora da 

escola de Pitanga I, este reconhecimento é algo que ficou no passado.

A gente planta macaxeira, agora ele só ta plantando cana. Na época do 
acampamento eu era agricultora, no início do assentamento. Eu fiquei 
aqui  e  terminei  o  Ensino  Médio,  fiz  Pedagogia  e  até  hoje  estou 
estudando, to fazendo pós-graduação. (Tatiana)

Constatamos  que,  apesar  da  saída  delas  para  o  trabalho  assalariado,  a 

importância  de  suas  atividades  para  o  desenvolvimento  da  agricultura  familiar  não 

deixou  de  ser  importante.  Na  verdade,  estas  mulheres  passaram  a  acumular  as 

atividades fora de casa, os serviços domésticos e, claro que em menor grau, as tarefas 

que  compões  as  atividades  produtivas,  já  que  na  organização  da  produção  na 

agricultura familiar é muito tênue o espaço de trabalho produtivo e reprodutivo. Além 

disso,  é  a  atividade  reprodutiva  preponderantemente  realizada  pela  mulher  que  dá 

sustentação à reprodução da força de trabalho dos que continuam no trabalho direto na 

agricultura.
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Nas poucas situações em que ela assume com os filhos as tarefas produtivas,  

sempre cabe ao homem o controle sobre a organização e o resultado da produção. A 

maioria  das trabalhadoras nem mesmo decide  sobre  o  dinheiro  que é  fruto  de  um 

trabalho coletivo,  nem de investimentos  que  poderiam melhorar  suas  condições de 

trabalho e qualidade de vida:

Já tem “as  pessoas  certa” para  vender  a  cana  na  usina.  [...]  Quem 
negocia é Zé [o marido]. (Ivonete) 

Quem vende é meu marido,  ele tá ativo,  pode fazer,  a gente mulher 
deixa o marido fazer essas coisas, eu estando em casa eu respondo, 
mas quando ele está é sempre ele. (Paula)

O  responsável  pela  comercialização  do  produto  é  meu  marido.  Ele 
vende a atravessador. (Sandra)

O meu marido tem um carro, comprou um carrinho, graças à Deus, e 
vende os produto em bairros do Recife, lá na Várzea, Engenho do Meio. 
Que já tem a quem vender. [...]  Quem vende os produtos é ele, essa 
parte é ele. [...] O dinheiro, o rendimento é do meu companheiro. É pra 
comprar  as coisas de casa,  feira e que o que sobra é  dele  mesmo. 
Quando  preciso  de  dinheiro  para  comprar  as  coisas  minhas  ele  dá. 
(Maria)

O  trabalho  na  roça  e  comercialização  é  ele  [referência  ao  marido]. 
(Tatiana)

Como podemos constatar o homem mantêm o controle da comercialização e dos 

recursos gerados na produção da agricultura familiar. Apesar da participação da mulher 

no  trabalho  produtivo,  dificilmente  sua  atividade  está  ligada  diretamente  a  algum 

rendimento  monetário,  mantendo  assim  sua  subordinação  e  dependência.  A 

possibilidade de ter  acesso a algum rendimento está quase sempre relacionada ao 

trabalho fora de casa.

É  interessante  observar  que  nas  atividades  produtivas  predomina  o  trabalho 

feminino  não  remunerado,  provavelmente  isso  acontece  devido  à  visão  de  que  o 

trabalho da mulher é coadjuvante no âmbito da família. Já na atividade não remunerada 

as  mulheres  se  destacam como  provedoras  da  alimentação  familiar,  uma  vez  que 

predomina o trabalho na produção para autoconsumo. 
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Em Pitanga I, todas as entrevistadas assalariadas manifestaram a importância de 

ter  o  próprio  dinheiro,  apesar  de  afirmarem que ele  é  quase todo  voltado  para  as 

despesas  familiares  e  de  ser  administrado  por  elas  e  os  companheiros.  Lidiane, 

entrevistada que trabalha tanto na produção familiar como para terceiros manifestou 

como é importante receber o próprio dinheiro com o trabalho que realiza,  pois  não 

precisa  ficar  pedindo  dinheiro  ao  companheiro  quando  quer  comprar  algum  artigo 

pessoal.  O  que  nos  faz  ratificar  como  é  importante  para  a  mulher  participar  de 

atividades com retorno financeiro,  ou seja,  “ter  o seu dinheiro”,  como passo para a 

construção de sua autonomia. 

Cotidiano e trabalho doméstico

Retomando  a  questão  do  cotidiano,  e  tendo  como  pressuposto  que  este  é 

constituído pelos mesmos gestos, ritos e ritmos de todos os dias, vamos ver como se 

constitui o cotidiano das mulheres de Pitanga I, que na nossa análise não difere do que 

foi dito Carvalho(1996) do cotidiano constituído pela vida dos gestos e das relações e 

atividades rotineiras, onde o gesto mecânico e automatizado dirige as atividades do dia 

a dia muito mais que a própria consciência, quais sejam:  o levantar nas horas certas,  

das conta das atividades caseiras, ir para o trabalho, para a escola, para a igreja, cuidar  

das crianças, fazer o café da manhã, fumar o cigarro, almoçar, jantar, tomar cerveja, a 

pinga ou vinho, ver televisão, praticar um esporte de sempre, ler o jornal, sair para um 

papo de  sempre, entre outros.

Levamos em consideração, outrossim, que este mesmo cotidiano caracteriza a 

reprodução  dos  homens  e  das  mulheres  singulares,  e  que,  por  sua  vez,  cria  a 

possibilidade de reprodução social. 

No que se refere ao conjunto de atividades relacionadas à reprodução no âmbito 

familiar,  o  que  entendemos,  aqui,  por  trabalho  doméstico,  estas  atividades  estão, 

predominantemente,  sob  responsabilidades  das  mulheres,  são  elas:  cuidado  das 

crianças, idosos, doentes, preparação da alimentação, cuidado da casa, das roupas, 

entre outros. O torna o âmbito doméstico,um lugar onde a desigualdade de gênero 
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torna-se evidente, já que levanta, entre outros fatores, a discussão da redefinição da 

divisão das atividades e tarefas domésticas. 

Tal  redefinição,  até  então,  pauta-se  na  naturalização  do  papel  da  mulher 

enquanto  a  responsável  pela  criação  dos  filhos,  com  os  cuidados  da  casa,  da 

alimentação,  das  roupas,  ou  seja,  pelas  atividades  ligadas  à  reprodução  e  na 

gratuidade  deste  trabalho  realizado  essencialmente  por  mulheres.  Além  disto,  tais 

atividades não só lhes são impostas como consomem todo o seu tempo. É assim que o 

trabalho doméstico determina a condição de todas as mulheres.

De acordo com Fougeyrollas-Schwelbel (apud DELFHY, 2009, p. 258), “o modo 

de produção familiar regido pelo patriarcado organiza as relações sexuais, a educação 

das crianças, os serviços domésticos e a produção de certos bens”. Não obstante, a 

exclusão do trabalho doméstico realizado pelas mulheres do domínio econômico não 

ocorre pela natureza da sua produção, pois quando os mesmo bens são produzidos 

fora da família, o trabalho que os produz é remunerado, ao contrário do trabalho das 

mulheres no espaço doméstico que permanece gratuito e, portanto, desvalorizado e 

invisibilizado.

O trabalho doméstico é uma atividade através da qual  a força de trabalho é 

reposta com base no cotidiano.  Através do trabalho doméstico a mulher assegura um 

aspecto singular a sua reprodução enquanto força de trabalho e aos demais membros 

da família. Ao realizarem de forma gratuita o trabalho doméstico estão incorporando 

valor adicional ao salário que o homem recebe abaixo do necessário para a reposição e 

reprodução.

A família permanece, assim, o lugar da expropriação do trabalho das mulheres, 

uma vez que ocorre uma apropriação material de sua força de trabalho. Vale atentar 

que esta apropriação se faz em qualquer que seja o estatuto familiar, ou seja, existe 

uma apropriação do trabalho, quer seja da esposa, da mãe, das filhas etc. O trabalho 

doméstico familiar é expropriação porque não é pago e isento de proteção social. 

Esta  situação  ficou  nítida  nas  falas  das  mulheres  de  Pitanga  I  quando 

questionadas sobre a divisão das tarefas no espaço doméstico. À mulher cabe toda a 

responsabilidade destes afazeres; ao homem cabe ajudá-la, quando precisa resolver 

algo  fora  de  casa,  porém,  na  maioria  das  vezes,  ainda  é  outra  mulher  que  fica 
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responsável pelas atividades de casa, quando não são as filhas, são irmãs, sobrinhas 

etc. 

Mesmo quando relatam a preferência pelo trabalho fora de casa, as mulheres 

admitem que são as responsáveis pelo serviço porque o marido trabalha na roça:

Acho importante cuidar da alimentação e arrumação da casa. Acordo às 
4 horas da manhã e de noite ainda to fazendo serviço.  Acordo cedo 
porque tenho que cozinhar para dois filhos que trabalham na usina. Um 
trabalha na cimenteira e outro na irrigação. O que trabalha na irrigação 
se queixa porque trabalha à noite. A única atividade que não é faço é 
arrumação da casa, quem faz esta é minha irmã. E quando eu não to em 
casa ela cuida de tudo também. [...] No final de semana trabalho mais do 
que  na  semana  porque  todo  mundo  está  em  casa  fim  de  semana 
(risinhos). (Ivonete)

Sou responsável pelas atividades de casa. No aperto meu marido ajuda, 
faz, mas a responsável sou eu mesmo. Quando preciso sair deixo tudo 
feito  ou  peço  pro  meu filho  que  mora  perto  ajudar.  Algumas  coisas 
minhas filhas fazem quando vêm aqui em casa no fim de semana. [...] 
Elas são um amor.  Meus filhos são uma competência [...] Ser mulher é 
isso ter cuidado nas coisas é ser organizada. Eu mudo da enxada pra 
mesa. Pega a enxada que eu to limpando e faço um almoço delicioso. 
(Paula)

Antes de ir trabalhar eu deixo o café da manhã, o almoço tudo pronto. Aí 
vou trabalhar. Quando eu volto vou cuidar das coisas da casa. Tudo na 
casa a responsável  sou eu.  Eu to  satisfeita  com isso porque o  meu 
marido trabalha. Quando eu não tenho de fazer eu vou e me planejo. 
Porque às vezes tem reunião na prefeitura. (Tatiana)

Quando eu não to em casa e não posso fazer, meu marido faz. Se eu 
pudesse  não  fazia  as  coisa  em  casa.  Eu  arrumo  e  “os  meninos 
bagunça”. Eu gosto mais de trabalhar. (Lidiane)

Como já exposto, o trabalho doméstico é um elemento estruturante da divisão 

sexual  do  trabalho.  Os  papéis,  nesta  divisão,  estão  estruturados  no  princípio  da 

hierarquia e separação. 

Ainda de acordo com Fougeyrollas-Schwelbel (apud DELFHY, 2009, p. 258 ) “[...]  

as pesquisas históricas, econômicas ou sociológicas destacam que a sociedade salarial 

não se reduz unicamente à esfera produtiva”. Ou seja, o desenvolvimento do trabalho 

assalariado e o fortalecimento da esfera privada são dois lados da mesma moeda: a 

autonomização dos indivíduos. Porém, a inserção de homens e mulheres nestas duas 
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esferas é distinta. Neste aspecto, uma questão a ser considerada é a socialização de 

gênero ao ser estimulado o desenvolvimento de habilidades distintas entre homens e 

mulheres.

Quando  indagadas  sobre  os  cuidados  e  educação  dos(das)  filhos(as),  as 

mulheres, em sua maioria, afirmam com muita tranquilidade que há uma divisão de 

papéis na hora da divisão das tarefas. 

Quando minha filha estava em casa ela fazia as atividades domésticas 
comigo, me ajudava também na limpeza dos produtos da terra. O meu 
filho ia “pro” roçado junto com o padrasto. (Maria)

Ele  [o  filho]  faz  algumas  coisas,  mas se fosse uma menina  ajudaria 
mais. Se fosse uma menina eu colocava pra cozinhar [...] não boto ele 
porque acho que ele tem que estudar mais [...]  se fosse uma menina 
estudava e cozinhava. (Rosa)

É assim que podemos de fato constatar que o trabalho doméstico como uma 

atribuição das mulheres é um elemento de socialização,  ou seja,  se inicia desde a 

infância. Num contexto de pobreza, como o é no âmbito rural, este fator serve como um 

mecanismo da naturalização do percurso destinado às mulheres: o trabalho doméstico 

remunerado, que já tem sido o destino de algumas filhas de agricultoras de Pitanga I.

Para Pacheco (1998), a questão da não valorização do trabalho doméstico tem 

conotações econômicas e políticas. De acordo com a autora: 

[...] a não inclusão desse trabalho nos cálculos das contas nacionais é 
importante  para  sua  desvalorização  e,  assim,  para  a  reprodução  da 
política da exclusão das mulheres. Por ouro lado, no caso da agricultura 
familiar, não há o reconhecimento da própria casa como um espaço do 
trabalho produtivo e que também é gerador de renda. (PACHECO, 1998, 
p.50)

Consideramos, assim, que ,se o trabalho doméstico não é compreendido em sua 

articulação com a esfera produtiva, ele continuará a não ser dividido entre homens e 

mulheres, muito menos o Estado se ocupará dele com políticas públicas para socializá-

lo.  A sua naturalização como responsabilidade da mulher  impede que se  torne um 

problema a ser enfrentado pela sociedade, permanecendo no âmbito privado.
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As  trabalhadoras  rurais  que  estudaram  deixaram  em  segundo  plano  as 

atividades de agricultura para assumirem um cargo no posto de saúde e na escola do 

assentamento.  Mesmo  assim,  elas  relatam  que,  apesar  de  não  ser  sua  atividade 

principal, ainda realizam atividades relacionadas à agricultura, além de sempre terem 

sido  as  responsáveis  pelo  trabalho  doméstico.  Sair  de  casa  para  trabalhar  não 

significou,  assim,  o  abandono  das  atividades  como  agricultora,  muito  menos  da 

responsabilização das atividades da casa.

Pela manhã trabalho como ACS e à tarde faço atendimento no posto. 
[...] Me acordo cedinho apronto o café, o almoço, deixo tudo pronto. Aí 
apronto meu bebê pra ir a escola e saio para trabalhar. Vou nas casas 
primeiro, aí depois chego no posto. Quando largo vou direto pra casa, 
arrumo a casa e só depois descanso. [...] Em casa a gente trabalha mais 
do que fora. Primeiro eu não gosto de trabalho de casa, eu faço porque 
tenho que fazer. Meu marido só faz quando precisa, mas só o básico, do 
básico. Quem faz tudo em casa é a grande mulher aqui. Se eu pudesse 
modificava a divisão de tarefas. Diria: “- Meu amor agora os serviços de 
casa são seus!” [...] Mas já me acomodei com a situação. (Rosa)

Eu terminei porque foi muita força de vontade. A gente ia em cima de um 
caçamba da prefeitura.”Tinha vez que vinha, tinha vez que num vinha”. 
E  aí  eu  enfrentei.  Se  eu  não  enfrentasse  não  ia  trabalhar.  Porque 
ensinar exige o magistério. Tinha que ser pessoa da área e pessoa que 
teve o estudo. Aí eu comecei a trabalhar, a dar aula. (Tatiana)

Eu começo cedo. Acordo e vou aprontar o almoço dos filhos que saem 
pra trabalhar. Aí vou fazer o café pra o resto da turma. Espero meu pai 
acordar para fazer a papa dele. Saio pra trabalhar e quando chego de 
uma hora vou fazer os serviços da casa. Arrumar a casa. (Sandra)

A  libertação  destas  jornadas  múltiplas  de  trabalho  será  possível  com  a 

superação da divisão sexual do trabalho e das desigualdades de gênero. Aqui o Estado 

pode representar um papel importante, através de políticas públicas que socializem as 

atividades até então de responsabilidade apenas das mulheres, tais como creches, pré-

escolas, lavanderias públicas e restaurantes populares. Essas políticas são essenciais 

para o enfrentamento das desigualdades de gênero no âmbito do trabalho e precisam 

ser implementadas com vistas, de fato, à transformação da divisão sexual do trabalho. 

Ao  contrário  disto,  o  que  vemos  por  parte  do  Estado  é  o  repasse  de  suas 

responsabilidades para as mulheres, transferindo para elas serviços que deveriam ser 

públicos, utilizando-se, de forma nítida, da exploração do seu trabalho. 

91



A  jornada  intensa  de  trabalho  tem  implicações  diretas  sobre  a  saúde  das 

trabalhadoras,  como  destacamos  na  entrevista  com  Sandra,  uma  das  Agentes 

Comunitárias de Saúde de Pitanga I. Sandra afirmou que no trabalho com cuidado da 

saúde  das  famílias  de  Pitanga  I,  observa  claramente  que  no  assentamento  quem 

adoece  mais  são  as  mulheres.  Diz  que  tem  percebido  que  as  mulheres  não  só 

procuram o posto por conta da maternidade, mas que o fazem também porque vivem 

muito estressadas. Afirma que muitas delas tomam remédio controlado há muito tempo. 

O que nos incita  a declarar a importância de se dar visibilidade à realidade destas 

mulheres através estudos que aprofundem a saúde da mulher a partir da articulação da 

vida produtiva e reprodutiva.  Enfocando na análise da questão saúde não apenas os 

aspectos  biológicos,  mas  sua  relação  com as  esferas  socioeconômicas,  políticas  e 

culturais, considerando também a subjetividade e a saúde mental

De acordo com Lucena (2010, p.22) 

o subconsumo da classe trabalhadora  caracteriza-se,  no contexto  da 
crise estrutural do capitalismo, pela particularidade da pobreza que vai 
se ampliando. Isto significa que o nível de sobrevivência beira, cada vez 
mais, o mínimo, administrado no âmbito da família. Assim sendo, cabe à 
mulher, ao longo da sua vida, assumir diferentes papéis na busca de 
multiplicar o que nasce da escassez.

E é assim que, a mulher submetida à subordinação de classe e gênero convive 

com situações que rebaixam sua auto-estima, as deixam vulneráveis às violências e 

degradam sua saúde nos mais diversificados aspectos, repercutindo, sobretudo no seu 

processo de envelhecimento e morte. 

3.2 Participação política e acesso aos programas e projetos da reforma agrária

Historicamente, no plano político, as mulheres foram excluídas das tomadas de 

decisão. Atualmente alguns avanços foram conquistados. As mulheres começaram a 
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ocupar  o  mercado  de  trabalho,  assim  como  começaram a  entrar  nos  sindicatos  e 

partidos políticos. Em 1995 foi aprovada cota de 20% de vagas para a candidatura das 

mulheres. Em 1997 esse percentual aumentou para 30%. Mesmo assim ainda é tímida 

a inserção das mulheres nos cargos de direção e os partidos não conseguem completar 

as cotas estabelecidas, principalmente  nos cargos eletivos majoritários.

De acordo com Erundina (2008, p. 41), “de todas as barreiras à participação das 

mulheres, a da política é, sem dúvida, a mais difícil de transpor, exatamente por ser a 

política o espaço das decisões e do poder e, como tal, tem sido privilégio dos homens”. 

Ao serem confinadas no espaço privado, nega-se às mulheres a inserção nos espaços 

públicos  políticos,  lócus das  relações  de  poder,  sujeitando-as  à  invisibilidade  e  ao 

silêncio.

É assim que,  no atual  quadro de participação política no Brasil,  as mulheres 

ainda ocupam pouquíssimos cargos de direção nos partidos políticos, nos sindicatos, 

apesar  de  recentemente  ter  sido  eleita  uma  mulher  para  ocupar  a  presidência  da 

república. Segundo a autora, tal situação é perpetuada pelas próprias mulheres que se 

intimidam e não se lançam nas disputas, preferindo eleger e apoiar homens. As razões 

podem ser advindas da insegurança das mulheres quanto a sua formação política ou 

baixa autoestima na disputa de poder, já que, na relação entre os sexos, as tomadas de 

decisão são predominantemente dos homens.

Outra  justificativa  dada  por  Erundina  (2008)  a  respeito  da  desigualdade  de 

participação política entre homens e mulheres está na insuficiente compreensão por 

parte destas do seu papel político e da necessidade de ter poder para que seus direitos 

sejam assegurados. Ao serem formadas para assumir, predominantemente, tarefas no 

espaço privado, elas acabam por aceitar atividades meramente executivas quando de 

sua participação em espaços públicos, atividades no mais de vezes auxiliares e de 

apoio.

É justamente isso que podemos observar em Pitanga I. Passada a conquista, 

observamos um esmorecimento e diminuição da participação da maioria das mulheres 

em atividades de cunho político, apesar de terem participado efetivamente da luta pela 

terra.
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Algumas agricultoras evidenciaram um sentimento de descrédito na organização 

comunitária. Principalmente após a execução de alguns projetos que não deram certo e 

que até hoje prejudicam algumas famílias de agricultores.

Já participei da associação como tesoureira. Mas a associação agora só 
“tá” em nome. Quando tinha associação que vinha os projetos, depois 
veio  o  projeto  do  inhame  aí,  esse  projeto  do  inhame  que  acabou, 
arrasou mesmo. (Maria)

Eu fiz parte da associação, mas eu saí, não gostei de tão desmantelada 
que era. (Mariana)

Eu faço parte da associação, mas não lembro qual o meu cargo [depois 
com auxílio de outra da outra ACS, lembrou que era tesoureira]. Mas pra 
mim isso não é muito importante não.  Por que a associação é muito 
devagar. Não atende ao interesse da comunidade, tem reunião e o povo 
vai. Tá tudo acomodado já. (Rosa)

Eu nunca participei de associação, eu só pagava minha contribuição. O 
meu  marido  foi  presidente.  Quando  tinha  um  dinheiro  lá,  pra  quem 
precisava fazia uma feira.  O resto deixava lá.  O tesoureiro na época 
gastou o dinheiro. O meu marido chegou a ser candidato a vereador. 
Mas eu não queria que ele ganhasse porque o povo pedia muita coisa, 
sapato, feira, roupa. (Paula)

Estas falas revelam uma das práticas que marcam a cultura política no Brasil, 

tanto no que diz respeito às políticas sociais no âmbito nacional, quanto regional e local  

− as práticas clientelistas, nas quais o acesso aos bens, recursos e serviços se realizam 

por meio de relações pessoais entre os usuários e os representantes do poder público, 

a quem passam a dever favores, sobretudo em momentos eleitorais.

Não  há,  atualmente,  participação  efetiva  de  nenhuma  das  entrevistadas  no 

sindicato dos trabalhadores(as) rurais nem em movimento de trabalhadoras rurais; há 

apenas  menção  de  participação  na  associação  de  moradores.  As  mulheres  que 

disseram ter feito parte da associação mencionaram que se envolveram porque eram 

esposas dos presidentes ou foram convocadas para secretariar as reuniões.  Isso nos 

alerta  para  fato  de  que,  ao  mesmo  tempo  em  que  podem  ser  locais  de  novas 

sociabilidades, as associações podem fortalecer as relações de dominação e reforçar o 

caráter patriarcal da família, como podemos ver no discurso de Sandra: “Eu participo da 
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associação porque tudo é aqui em casa, mas diretoria nunca fui não. Meu marido é que 

gosta muito de política. Eu acabo participando por causa dele”. 

Quando indagadas sobre a participação política e presença da CPT no período 

do acampamento, as agricultoras confirmaram a presença de lideranças do movimento, 

assim como se recordaram da presença de alguns canadenses que se envolveram no 

processo  de  luta  pela  terra,  sem  referir  a  presença  do  Movimento  de  Mulheres 

Trabalhadoras Rurais,  nem a participação das mulheres em eventos de importância 

nacional, regional ou local de luta pelos direitos das mulheres do campo. 

De acordo com Gouveia (2007, p. 65):

O acesso da mulher ao mundo público,  a remuneração pelo trabalho 
realizado e a quebra com o tempo distinto, que marcam a ligação entre 
produção  e  reprodução  dentro  da  unidade  familiar,  são  fatores  que 
transformam o cotidiano das mulheres, dando-lhes possibilidade de se 
pensarem e atuarem como sujeitos de suas próprias vidas,  de serem 
alguém com um lugar no mundo.

É na ação política que a mulher inicia uma reflexão da sua condição e do seu 

papel na luta pela terra. A partir do acúmulo de experiências apreendidas nas lutas, as 

mulheres  vão  ocupando  os  espaços  públicos,  dando  lugar  a  um  processo  de 

organização, denunciando a violência, a opressão, os abusos, ou seja, desvendando as 

desigualdades de gênero.

Não obstante, este processo é limitado pela exigência de dedicação integral das 

mulheres às tarefas domésticas, não lhes restando o tempo necessário às atividades 

políticas. Apesar dos avanços ainda há muitas dificuldades para as mulheres ocuparem 

o espaço público. Porém, foi através da participação política que as trabalhadoras rurais 

organizadas  conquistaram  direitos  específicos  para  as  mulheres,  tais  como:  a 

constituição de uma secretaria especial de políticas públicas para as mulheres, linhas 

de crédito para os agricultores familiares,  que é uma reivindicação dos movimentos 

sociais  desde  1980,  inclusive  linhas  de  crédito  direcionadas  para  as  mulheres  –  o 

PRONAF Mulher. 

As lutas das mulheres culminou na incorporação de direitos para as mulheres 

rurais no Plano Regional de Reforma Agrária. Tais direitos foram incorporados entre as 

diretrizes  do  II  PNRA.   Em cumprimento  a  tais  diretrizes,  os  Planos  Regionais  de 

95



Reforma Agrária precisam propor programas e ações voltados para as especificidades 

de sua dimensão regional. Entre as diretrizes do II PRRA de Pernambuco está a de 

contemplar as questões relativas ao gênero, geração, raça/etnia, implementando-as em 

nível regional. 

De acordo com o II PRRA, os projetos de assentamentos criados pelo INCRA na 

área  de  jurisdição  da  SR03-PE  somam  208  projetos,  dos  quais  126  estão  nas 

mesorregiões Metropolitana e Mata e 82 no Agreste e Sertão.  As áreas de reforma 

agrária existentes até o momento no Estado, em termos de valores absolutos, ainda 

são reduzidos: são 141.972 hectares obtidos, nos quais vivem 11.247 mil famílias, o 

que representa 0,23% da área de estabelecimentos de Pernambuco. No que se refere 

aos 208 assentamentos criados, 97 têm até cinco anos; 83, de seis a dez anos; 11, de 

onze  a  quinze  anos  e  17,  de  dezesseis  a  vinte  anos,  em  fases  de  instalação  e 

consolidação.

Para  uma  efetiva  consolidação  dos  assentamentos,  faz-se  necessária  a 

recuperação dos passivos ambientais, infraestrutura básica, assessoria técnica, social e 

ambiental, crédito produtivo e revisão dos planos de desenvolvimentos. A articulação 

com  as  esferas  estaduais  e  municipais  é  fundamental  para  que  os  projetos  de 

assentamentos atendam às famílias no acesso a educação, saúde, previdência social,  

cultura e lazer. Porém, o próprio plano alerta para a necessidade de ter claro que os 

projetos  de  assentamento  de  Pernambuco  ainda  se  encontram  em  condições  de 

pequena sustentabilidade econômica,  social  e  ambiental  pela  a  insuficiência  destas 

ações.

Em Pitanga I,  a maior dificuldade enfrentada pelos moradores e moradoras é 

precariedade  dos  serviços  comunitários.  Não  existe  transporte  regular  para  o 

assentamento, a estrada não é asfaltada e a localidade dista 10 Km da BR-101. 

A ausência de transporte aliado às condições precárias das estradas é um dos 

problemas mais acentuados pelas mulheres. Desde a criação do assentamento até os 

dias atuais, a população de Pitanga I não é atendida por transporte coletivo público. O 

aparato que a população dispõe, neste requisito, são transportes alternativos, ou seja, 

transportes particulares não regulamentados pelo poder público. Na maioria das vezes, 
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trata-se de “mototáxi” ou “carros de lotação” considerados pela população transportes 

inseguros, caros e que não atendem à necessidade de todos que precisam. 

O  assentamento  dispõe  de  transporte  escolar  mantido  pela  Secretaria  de 

Educação Municipal que atende à população nos turnos da manhã e noite. Uma das 

estratégias utilizadas pelos(as) agricultores(as) é a de pegar carona no ônibus para ir  

até a cidade. Porém, a limitação está nos horários e no funcionamento do transporte 

apenas em dias letivos, ou seja, nos fins de semana e períodos de férias escolares, a 

população não dispõe de nenhum transporte, que não seja os não regulamentados.

Além disso, a população não dispõe de ambulância ou outro veículo no posto de 

saúde. Se por um lado, ela tem direito aos serviços do SAMU, por outro lado, existem 

dificuldades para acessá-lo − nem mesmo existe orelhão na área do assentamento.

Vários depoimentos confirmam esta situação:

Quando alguém precisa de uma urgência precisamos encaminhar para 
um hospital, mas aí não tem transporte. A ambulância que tinha quebrou 
e não colocaram mais. A gente depende de quem tem carro. (Rosa)

Transporte aqui não tem. Agora tá de férias e não tem ônibus. Se não 
tem carona tem que ir de mototáxi e é três reais. E aqui dentro é tudo 
caro. Não tem mercado, não tem padaria. E ir pra rua é ruim, mas eu 
tenho que comprar tudo na rua. (Lidiane)

Pra o lugar que “nós mora”, o atendimento é razoável. Aqui é um lugar, é 
um acesso muito ruim. Tem época que não passa carro. Ninguém pode 
dizer que quer coisa melhor porque aqui não é cidade, aqui é uma área 
que tem dificuldade. (Paula)

As  mulheres  alegaram  ser  muito  prejudicadas  com  a  falta  de  transporte, 

afirmando que os companheiros têm mais facilidade em pegar carona, ir ao centro de 

bicicleta ou pegar transportes alternativos, como mototáxi ou carros. Deste modo, para 

as  mulheres,  estes  tipos  de  transportes  são  inseguros  por  serem  conduzido  por 

estranhos e pelo acesso à Pitanga I se dar por dentro do canavial. Elas relataram ainda 

que, depois que chegaram ao assentamento, não havia ônibus escolar da prefeitura, 

mas sim uma caçamba de lixo para levar para cidade os que persistiam em estudar. 
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Estas mulheres citaram como empecilho atual do retorno para a sala de aula os 

fatores horário,  distância e dificuldade de transporte.  Para elas,  tais  dificuldades se 

redimensionam após um dia inteiro voltado para tarefas domésticas e do sítio. 

Eu gostaria de voltar os estudos, mas escola para mim só tem em Cruz 
de Rebouças à noite. E já “to” muito cansada. De dia não dá tempo de 
estudar por conta dos serviços de casa, almoço, roupa. (Ivonete)

Estudei até a quarta série. Parei de estudar porque morava em Caiana e 
não tinha escola, só tinha escola em Igarassu e Araçoiaba e que era 
longe para ir a pé. Voltei a estudar, mas desisti novamente.  [...] agora 
pra mim, no meu caso, é que só tem à noite. À noite é muito cansativo, 
“vixe”! A gente trabalha o dia todinho quando é de noite... não aguenta 
nada mais não. (Maria)

Nunca estudei. Meu marido estudou até a 4ª série. Não estudei porque o 
meu pai não deixava. Desde cedo com meu pai na terra. Dei o nome 
estudar, mas não aprendo mais é nada. Acho bonito estudar quando é 
assim mais nova. Não sei por que ele não deixava eu estudar. Era muito 
“amarrada” no tempo dele. (Paula)

Estudei até a 4ª série na escola do assentamento e terminei o Ensino 
Médio em Cruz de Rebouças. Era muita dificuldade para ir à escola por 
causa do transporte, fui várias vezes à pé para escola. (Rosa)

Segundo Ávila (2009, p. 70):

A análise sobre o cotidiano do trabalho evidencia uma tensão o tempo 
do trabalho e o tempo da escola.  O uso do tempo para freqüentar a 
escola aparece como uma forma individual de resistir às adversidades e 
dominação/exploração nos contextos sociais nos quais os sujeitos estão 
inseridos e, por outro lado, o acesso ou não à escola tem uma influência 
direta sobre as possibilidades das trajetórias de vida. Esse acesso, que 
para muitas não foi possível na infância, ou foi interrompido de maneira 
prematura,  pode  permanecer  como um desejo,  uma luta,  uma forma 
individual de resistência na sua construção como cidadã, mas quando se 
torna  uma  possibilidade  que  foi  abandonada,  imposta  pela  falta  de 
condições sociais, aparece como uma perda irreparável que limita suas 
opções e projeto de vida.

A falta  de  transporte  coletivo  público  no  assentamento  é,  assim,  um grande 

limitador do alcance da população às outras políticas asseguradas pelo município, ao 

escoamento da produção dos alimentos e ao acesso ao lazer, já que a comunidade é 

desprovida de espaço de convivência como praças, parques e igrejas. 
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 Lazer aqui não tem, lazer é nossas casas, nosso roçado. (Paula)

A  vida  dele  é  melhor  porque  ele  tem  um  carrinho,  e  sempre  está 
andando, saindo. Eu fico mais em casa.(Maria)

Pra  sair  eu  num saio  não.  Passo  o  domingo  em casa  conversando, 
esquecendo os problemas (Sandra)

No meu tempo livre vou visitar os parentes. Vou à praia. De quinze em 
quinze dias tenho aula.(Tatiana)

A origem dos assentamentos rurais sempre traz à tona o debate da terra, mas 

também outras discussões que passam a compor a realidade dos(as) trabalhadores(as)  

rurais, uma vez que o acesso à terra traz uma relação complexa de continuidades e 

rupturas para quem dele se beneficia. Entre estas grandes discussões estão justamente 

as demandas específicas das mulheres relacionada à sua titulação,  ao acesso aos 

créditos e demais programas da reforma agrária.

Na  análise  da  titulação  da  propriedade  da  terra,  fica  evidente  o  quanto  a 

existência de políticas públicas ou de legislações não é suficiente para minimizar as 

enormes diferenças de poder entre mulheres e homens. Apesar de no Brasil não existir, 

atualmente, nenhum obstáculo legal para que as mulheres sejam proprietárias, o que 

ocorre na prática é que apenas em situações em que os homens não preenchem os 

requisitos  necessários,  ou  quando estão  ausentes,  é  que  as  mulheres  assumem a 

titularidade. 

Em  Pitanga  I,  mesmo  quando  assumem  a  titularidade  e  até  quando  existe 

acesso a outros programas e créditos, o controle ainda é do homem: 

A terra sempre foi no meu nome. Saiu projeto depois, pra plantar, pra 
construir  alguma coisa. Os projetos eram no meu nome, mas ele que 
dominava. Quando eu ia receber ele já tava do meu lado. Se não fosse 
ele, eu dava tava até hoje aí com dívida do projeto do inhame. Dizem 
que vão cancelar, mas não sei. Fora ainda a casa que só paguei poucos 
anos. Se eu soubesse que era assim eu não tinha nem saído de casa. 
Depois  que  eu  perdi  meu marido  eu  melhorei  ainda  mais.  Que  tem 
gente, tem “homi” que eu acho que é melhor a mulher viver só do que 
com marido. (Mariana)

O acesso a alguns projetos que não deram certo também mostra uma grande 

preocupação  por  parte  das  trabalhadoras  rurais,  pois,  às  vezes,  isso  é  motivo  de 
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endividamento  dos  agricultores,  visto  a  incontrolabilidade  da  produção.  Ademais,  a 

ausência de assistência técnica faz que com alguns projetos não deem certo.

Antigamente  era  muito  projeto  que  participava,  era  muito  bom,  eu 
participava de projetos, mas não participei do projeto do inhame, graças 
à Deus.[...] Tiraram esse projeto, é... no tempo de pagar a colheita não 
deu pra pagar. O inhame era cabeludo e “croquento”, a colheita foi lá em 
baixo,  não deram pra pagar.  De lá  pra  cá,  muitos  não tiveram mais 
condições  de  pagar,  o  juros  foi  subindo...  eu  sei  que  já  negociaram 
tudinho, uns “tá” tentando pagar e outros [...]. (Maria)

Participei do Pronaf, “né” filho? Do programa da terra, e do projeto São 
Vicente [projeto de criação de animais] projeto da macaxeira, projeto de 
construção da casa. Mas o dinheiro foi pouco, os filhos que ajudaram na 
construção da casa que está hoje. [...] Faltou apoio técnico. A Emater 
vinha. Veio o inhame, queríamos fazer seguro, mas disseram que não 
precisava fazer seguro. Eu tava na Emater no projeto São Vicente, o 
homem veio passou lá, o homem olhou, mas não fez levantamento, mas 
não teve jeito perdemos o inhame todinho. Tem gente devendo 60 mil 
desse projeto. Eu não to devendo porque Deus me protegeu, fui fazendo 
economia, fui lá renegociamos, pagamos. [...] Quem não pagou até hoje 
tá com dívida e esperando que o governo perdoe. Vai perdoar. E que 
perdão é esse que não chega? Estamos agora esperando que Dilma 
perdoe, eu não sei se Dilma vai perdoar ou não. (Paula)

No caso das mulheres, a problemática da terra, na maioria das vezes continua 

sendo uma das questões centrais. Isto porque muito embora a Constituição Federal de 

1988 afirme que o título  de  domínio ou  o contrato  de concessão de uso deve  ser 

conferido ao homem, à mulher ou a ambos, independentemente do seu estado civil, a 

sua regulamentação é muito recente e não existe nenhuma ação mais efetiva que trate 

de garantir este direito nos assentamentos consolidados. Sua implementação esteve 

relacionada ao papel que as políticas públicas cumprem na afirmação de direitos, mas 

tem sido obstaculizada pelas políticas voltadas para a reforma agrária que têm em sua 

base um padrão de família com determinações padronizadas de organização produtivas 

que as políticas não questionam. 

Por  esta  e  outras  questões,  a  regulamentação  do  acesso  à  terra  às 

trabalhadoras  rurais,  não  nega,  mas  reforça  a  importância  de  observarmos 

historicamente o processo de continuidade e retrocessos interpostos nas propostas de 

reforma agrária até então efetivadas no país, que obstaculizam o acesso livre e coletivo 

do uso da terra, tanto por parte dos trabalhadores, quanto das trabalhadoras rurais. É a 

100



partir  deste entendimento que poderemos compreender melhor  as contradições que 

perpassam as relações de gênero no âmbito da agricultura familiar. 

A  conquista  dos  direitos  previdenciários,  por  exemplo,  ainda  esbarra  em 

questões burocráticas que retardam a garantia do mesmo a muitos agricultores(as), a 

exemplo da fala de uma das mulheres por nós entrevistadas:

Hoje  em  dia  tem  uma  dificuldade  muito  grande,  para  tirar  auxílio-
maternidade  muitas  não  tiram,  perdem.  No  início  o  sindicato  dos 
agricultores insiste para as mulheres colocarem o nome em tudo quanto 
é documento. O fato de você mulher morar na área rural tantos e tantos 
anos não é preciso você registrar em tudo quanto é lugar, eu acredito 
que não. E são muitos anos para tirar esse dinheiro. As mulheres pagam 
o  sindicato  e  ficam  num  sei  quantos  anos  para  conseguir  tirar  o 
benefício,  aí  muitas  desistem,  não  tem  condições  de  ficar  pagando 
sindicato. Eu mesmo to com documento de uma agricultora aqui que ela 
me pediu para eu levar no sindicato, que isso pra levar gasta dinheiro. E 
muitas pagam o sindicato e não dão entrada porque não vale a pena 
esperar  tanto  tempo,  muitas  não  tem  condições  de  viver  indo  no 
sindicato, de ligar, tudo isso é custo, nem de pagar o sindicato. (Rosa)

Apesar de todos os avanços, muitos funcionários do INSS ou de cartórios ainda 

resistem,  na  prática,  a  reconhecer  as  mulheres  enquanto  agricultoras.  Em  nossa 

investigação,  observamos  um  caso  de  uma  das  titulares  da  terra  que,  após  a 

separação, passou seis anos para conseguir se aposentar, porque o INSS só queria 

aceitar os anos que ela tinha no título enquanto era casada. A agricultora não soube 

identificar se a negativa tinha sido por questões burocráticas, tendo em vista que nestes 

casos pode ocorrer do INCRA, erroneamente, mudar o número de inscrição de título da 

agricultora,  ou por resistência do INSS em aceitar  a titulação que fora concedida à 

mulher após a separação. 

A garantia  da terra,  dos créditos e dos direitos previdenciários não pode ser 

assim,  o  fim  da  luta  das  mulheres;  podem  ser  reivindicações  como  parte  da 

emancipação feminina,  mas nunca será  o fim enquanto  subsistir  o  sistema que as 

explora e reforça sua opressão.

Aqui, atentamos para a importância do papel do Estado na implementação de 

políticas e serviços públicos que interfiram no peso da responsabilidade predominante 
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das mulheres pelas atividades reprodutivas, tais como a implantação de restaurantes 

coletivos, creches, brinquedotecas, lavanderias públicas automatizadas, entre outros.

3.3 De volta ao começo? Avanços e limites da agricultura familiar

A partir  da década de 90, a agricultura familiar  foi  a “menina dos olhos” dos 

movimentos sindicais, dos pesquisadores e dos organismos internacionais. Para muitos 

destes sujeitos, tratava-se de um projeto de desenvolvimento alternativo, dando-se uma 

grande ênfase à mão-de-obra utilizada. A partir deste período, no qual foi dada uma 

grande importância a este modo de organização familiar, muitos estudos se voltaram às 

suas características peculiares. Porém, poucas pesquisas se voltaram para os direitos 

conquistados e que precisam tornar-se realidade, principalmente quando se trata das 

relações de gênero. 

A conquista da terra, como podemos constatar em nossa pesquisa e em vários 

estudos sobre agricultura  familiar,  encerra  uma problemática para  dar  visibilidade a 

muitas outras, o que nos leva a concordar com Martins (2003, p. 09 ), quando, de forma 

muito  clara,  argumenta  que  “a  questão  agrária  não  se  resolve  com  um  ato 

administrativo da reforma agrária”. Para o autor, o assentamento não põe um ponto 

final nas necessidades dos(as) trabalhadores(as).

Como já evidenciamos, um dos grandes problemas de Pitanga I é a questão do 

transporte público, acompanhada também pelas péssimas condições da estrada. Trata-

se de uma estrada de barro de mão única que atravessa um extenso canavial, o que 

faz com que um dos grandes problemas seja o escoamento da produção.

De  acordo  com  o  II  Plano  Nacional  de  Reforma  Agrária,  teoricamente,  os 

assentamentos deveriam provocar a dinamização econômica dos municípios onde se 

inserem.  Por  esta  lógica,  a  comercialização  da  produção  dos  assentados  deveria 

provocar não apenas a dinamização ou até mesmo a recriação de canais tradicionais, 

como é o caso das feiras na região nordestina, como também a emergência de pontos 

de  venda  próprios  (feiras  de  produtores)  e  formas  cooperativas,  experiências 

relativamente bem sucedidas de transformação do produto para venda.  
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Em Pitanga I, das nove entrevistadas, uma relatou que o companheiro comprou 

um carro para vender os produtos produzidos na terra na feira local. Todas as outras 

afirmaram que a venda do produto se dá para “atravessadores”, para a Usina São José 

(no caso dos que passaram a produzir cana-de-açúcar) e para a própria comunidade: 

“Pra comercializar a gente arrumam atravessador. Pra vender fora não tem carro, né? 

Tem que arrumar o atravessador ” (Rosa).

A maioria das trabalhadoras queixou-se que esta forma de escoar a produção 

traz muito  prejuízo para a economia da família,  uma vez que o valor  dos produtos 

produzidos é  rebaixado.  Muitas delas afirmaram que tiveram que parar  de produzir 

alguns  gêneros,  pois  não  compensavam  na  hora  da  venda;  o  que  tem  sido  mais 

rentável  é  a  plantação  da  cana  para  venda  na  usina.  Visivelmente  já  é  possível  

perceber os hectares de terra dos trabalhadores de Pitanga I misturarem-se com as 

plantações de cana-de-açúcar das terras pertencentes à usina.

Outra problemática presente em Pitanga I é o aluguel e venda ilegal dos lotes, o 

que, segundo as entrevistadas, ocorre com frequência. Segundo as agricultoras, várias 

pessoas possuem o dobro de hectares que recebeu porque o vizinho desistiu da terra e 

vendeu. Ao fazer uma crítica a esta prática Martins (2003, p. 14) diz que: 

[...] mesmo as vítimas da renda fundiária quando tem a oportunidade de 
vender a terra regeneram a renda territorial, o que revela falta de clareza 
do ideário dos que lutam pela Reforma Agrária, ainda que se trate de 
uma reforma social politicamente necessária.

É importante mencionar aqui que em três das nove entrevistas contamos com a 

presença do companheiro ou filhos da entrevistada. Apesar de termos comunicado que 

se tratava de uma entrevista  individual  com as mulheres, alguns homens estiveram 

presentes no processo de entrevista e teceram algumas opiniões e comentários sem 

que pudéssemos interromper esta participação. Duas destas participações foram feita 

por  homens  que  têm  uma  forte  de  participação  no  movimento  pela  conquista  e 

permanência  da terra  em Pitanga I,  atualmente  considerados os  responsáveis  pela 

associação no local apesar de alguns admitirem que a mesma “só existe no nome”.

O  Sr.  “Zé  Doido”,  companheiro  da  entrevistada  Sandra,  afirmou  morar  em 

Pitanga há 25 anos, e que começou a pagar a terra há 17 anos, mas que só pagou 
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duas parcelas. O valor da primeira parcela foi em torno de R$ 300,00; a segunda foi 

uma parcela de R$1.600,00. Alegando que não tinha como conseguir esse dinheiro, ele 

relatou ainda que chegou a ir ao INCRA para resolver o valor das parcelas e a resposta  

que  obteve  foi  que  o  Instituto  estava  em negociação  com o  Governo  Federal  pra 

cancelar ou cobrar taxa um juro mais baixo.

Sobre esta questão levantada pelo companheiro, Rosa fez o seguinte destaque:

Cancelar  não,  assim,  na minha opinião  deveria  ser  igual  a  Engenho 
Novo. Assim colocar como se fosse um carnê e você saber as parcelas 
que vai pagar, quem nem você paga uma prestação de um carro. “Aqui 
não um ano você paga mil o outro 2 mil”, sempre um valor maior. Aí 
quase ninguém paga.  Quem vive  da terra não tem condições de ter 
“esses dinheiro” não. Aqui ainda é melhor que eu tenho o meu emprego 
e ajudo. A gente vende uma mercadoria que tem tempo que não tem 
valor. Agora tá 30 reais o saco, tem tempo que é 10 reais. Não dá nem 
pra tirar a alimentação. 

Apesar  das  considerações  importantes,  percebemos  na  presença  dos 

companheiros,  em  alguns  momentos  da  entrevista,  também  um  elemento  da 

dominação  dos  homens  sobre  as  mulheres.  Ainda  assim,  percebemos que  Sandra 

conseguiu, mesmo na presença do companheiro, expressar suas opiniões, mas tratou-

se de uma mulher que teve acesso ao estudo, à informação, o que ratifica a importância 

do acesso à educação para o processo de libertação das mulheres.

Os  filhos  dos(as)  agricultores(as),  em  sua  maioria,  estudaram  o  Ensino 

Fundamental I na escola do assentamento e depois deslocaram-se para o centro de 

Abreu e Lima para dar continuidade aos estudos. A maioria dos filhos das agricultoras 

entrevistadas terminou o Ensino Médio, mas nenhum ingressou em escola de nível  

superior.

Parte  dos  jovens  que  estudaram  estão  hoje  trabalhando  fora  ou  como 

assalariados da Usina São José, local de trabalho do qual saíram vários agricultores 

para lutar pela terra em Pitanga I e se tornarem pequenos produtores. Desta forma vê-

se que hoje há um retorno para a condição de trabalhador(a) assalariado(a).

Carneiro (1996), ao analisar as unidades de produção agrícola familiar da França 

atual, constatou que há uma combinação entre o trabalho na terra e o assalariamento, 

apontando esta realidade como uma das características para o futuro da agricultura 
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familiar. Este fenômeno, como podemos observar, vem ocorrendo em Pitanga I, com a 

primeira  geração  da  terra,  com  os  filhos  dos(as)  agricultores(as)  partindo  para  o 

assalariamento, ocupando postos que outrora foram de seus pais:

Meus filhos saíram pra trabalhar. Minhas filhas são tudo professora em 
Olinda. Eles não iam passar a vida toda na enxada. Aqui o único meio 
que tem é a agricultura. (Paula)

Minha filha dorme na casa da tia na rua porque não dá tempo de voltar 
pra casa, ela larga 22h horas e aí não dá tempo. Vem pra casa no fim de 
semana. (Sandra)

Os meus dois filhos terminaram os estudos e foram pra São Paulo com 
os tios. Faz um ano e seis meses. Foram para trabalhar. No começo 
ajudavam na agricultura, mas cresceram e disseram que não davam pra 
eles.  [...]  é foram mais assim pra trabalhar  mesmo. Logo no começo 
trabalhavam, me ajudavam [...] ai depois disseram que não dava mais 
pra eles [...] então ajudei a procurar a sua melhora. (Maria) 

Os jovens vão todos pra fora porque não têm oportunidade de trabalho 
aqui. (Rosa)

Neste último caso, a agricultora comenta que o filho diz que não vai ficar em São 

Paulo porque sua casa está sendo construída no assentamento com dinheiro que ele 

envia; quando finalizar a construção, ele irá voltar. Já a filha não faz menção de retornar  

à Pitanga I; terminou os estudos e tentou algumas vagas de emprego em Abreu e Lima,  

mas não conseguiu nenhum trabalho. Esse fato nos faz compreender que a saída das 

mulheres do campo pode não ser explicada apenas por sua maior escolaridade ou por 

um aumento na oferta de emprego para elas, mas pela condição precária de vida de 

mãe de família, de esposa de agricultor.

Os lotes em que moram os agricultores variam entre 4 a 8 hectares e não dão 

para o sustento de toda família, muito menos para o sustento das famílias que estão 

sendo constituídas pelos filhos dos(as) agricultores(as) que conquistaram a terra.  O 

acesso  à  terra,  em conjunto  com as  outras  políticas  que  conformam a  política  de 

reforma  agrária,  deveria  produzir  mudanças  na  vida  das  famílias,  a  partir  da 

estabilidade, dando condições de evitar as migrações. 
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Não obstante, o desejo é de que os(as) filhos(as) saiam do assentamento, o que 

denota que a vida de trabalhador(a) rural  deixou de ser uma escolha para ser uma 

possibilidade de sobrevivência.  Os(as) agricultores(as) não desejam que seus filhos 

permaneçam na sua profissão; querem que eles estudem, consigam ir pra cidade. 

É indiscutível que a conquista da terra representa para os(as) trabalhadores(as) 

rurais a possibilidade de ter um chão fixo para viver; o acesso à moradia é, para quem 

luta  pela  terra,  um  bem  incalculável.  A  possibilidade  de  continuidade  aos  estudos 

também foi fruto da conquista da terra, segundo as mulheres que conseguiram fazê-lo. 

Esta conquista também foi transferida para seus filhos, mesmo com as dificuldades por 

nós já apresentadas.

Estas transformações foram reveladas em distintas realidades das trabalhadoras 

rurais, porém ainda são processos pontuais frente a cada cotidiano, sem a capacidade 

de provocar mudanças na sociabilidade e nos valores, nem realizações coletivas de 

enfrentamento à desigualdade de gênero.

A permanência das famílias nos assentamentos de reforma agrária é um dos 

grandes  desafios  a  serem  solucionados  pelo  poder  público.  Como  relatamos,  a 

realidade atual é saída dos(as) trabalhadores(as) do trabalho agrícola rumo às cidades 

a fim de venderem sua força de trabalho. Eles passam a ser fornecedores de mão de 

obra barata, retroalimentando todas as problemáticas advindas com o êxodo rural. 

O modelo da agricultura familiar segue a tendência de ser pautado na pequena 

extensão  de  terras,  sendo  que,  se  a  área  média  nacional  dos  estabelecimentos 

familiares era de 18,37 hectares, em Pitanga esta extensão é de 4 a 8 hectares. A 

realidade  da  produção  também  está  assentada  na  reduzida  capacidade  de 

investimentos e insustentabilidade financeira. A política de crédito até então realizada 

fez  com  que  os(as)  trabalhadores(as)  contraíssem  dívidas  que  até  hoje  não 

conseguiram  saldar;  as  políticas  relacionadas  à  construção  de  infraestrutura  são 

precárias, sendo a ausência de estradas, transporte e iluminação uma agravante para o 

desenvolvimento econômico da comunidade de Pitanga I. 

Como já ressaltamos, a manutenção destas políticas deve ser um compromisso 

do Estado em suas várias esferas, mas nem sempre é isso o que acontece. Muitas 

vezes os assentamentos emancipados passam por muitas dificuldades de acesso a 
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equipamentos públicos que ofertam serviços básicos, o que denota o esquecimento da 

população rural por parte do poder público.

As políticas de gênero voltadas para as trabalhadoras rurais também não fazem 

parte  de  uma  realidade  efetiva.  Destas,  as  que  estão  sendo  implementadas  pelo 

programa de ações afirmativas do MDA não chegaram ao alcance das mulheres de 

Pitanga  I.  Nenhuma  das  mulheres  fez  referência,  por  exemplo,  a  participação  no 

programa de crédito para as mulheres – o Crédito Apoio Mulher. Não houve também 

participação das mulheres entrevistadas nos Programas de Organização Produtiva das 

Mulheres Rurais ou de Aquisição de Alimentos. Muitas destas políticas também não 

trazem até agora a perspectiva de perda da identidade naturalizada com a execução do 

trabalho doméstico, tornando-a ainda útil para uma maior exploração do trabalho, o que 

revela a continuidade de uma organização familiar extremamente patriarcal. 

Em diferentes momentos históricos de sua formação social, o Estado brasileiro 

tem dado centralidade à família nas políticas públicas de proteção social. De acordo 

com  Duque-Arrazola  (2004),  na  recente  década  de  90,  a  centralidade  da  família 

ressurgiu  vinculada  à  estratégia  de  combate  à  pobreza,  para  a  qual  o  Estado 

corresponsabiliza  a  família/mulher  pela  minimização  das  condições  de  pobreza  e 

miséria.  As  políticas  de  assistência  social  com benefícios  monetários  focalizam na 

mulher/mãe  o  controle  do  benefício  da  renda  mínima,  mesmo  quando  a  ideologia 

patriarcal define o homem como provedor.

Além disto, há uma perpetuação da invisibilidade do seu potencial produtivo na 

agricultura familiar e uma subestimação de sua participação econômica. O trabalho das 

mulheres continua restrito a subsistência familiar, pautada numa forma de agricultura 

precária e sem ganhos monetários. 

Transformar a realidade das mulheres no âmbito da agricultura familiar só será 

possível na construção de novos modos de ser e viver, o que requer a compreensão de 

que não basta apenas ter direitos, mas é preciso a luta coletiva por uma sociedade 

onde  homens  mulheres  não  sejam  explorados  e  na  qual  as  mulheres  não  sejam 

subalternizadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obrigatoriedade da titulação conjunta da terra para as trabalhadoras rurais foi  

uma conquista  que vislumbrou as  possibilidades de reduzir  as  desigualdades entre 

homens e mulheres no âmbito da agricultura familiar, porém não tem sido capaz de 

alterar o lugar de subalternidade das mulheres trabalhadoras rurais. A despeito desta 

conquista  essas  trabalhadoras  ainda  vivenciam  condições  sociais,  econômicas, 

políticas e culturais desiguais em relação ao gênero e às classes sociais. 

Assim,  olhar  para  a  complexidade  das  relações  é  ir  além  de  suas  formas 

aparentes,  compreender  sua  dinâmica  e  a  produção  das  desigualdades  e  buscar 

superá-las. Segundo Carneiro (2006, p.2): 

As particularidades não anulam a questão política da desigualdade, mas 
exige que se formulem orientações mais complexas que levem em conta 
os diferentes conteúdos das desigualdades e as formas variadas que 
elas podem assumir.

Neste sentido, em nossa abordagem tentamos avançar na análise da conquista 

da  titularidade  da  conjunta  da  terra,  partindo  do  pressuposto  de  que  as  políticas 

públicas,  programas e  projetos  de  intervenção  levados  a  cabo  pelo  Estado  podem 

causar mudanças, mas não resolvem a produção e reprodução de desigualdades na 

sociabilidade capitalista, por serem elas mesmas inerentes a este sistema produtivo. 

Resgatamos  sucintamente  a  história  da  questão  agrária  brasileira,  através  de  um 

estudo  da  lógica  de  concentração  de  terras  no  país  e  de  como  é  incorporada  a 

dimensão  de  gênero  no  âmbito  da  agricultura  familiar.  Ademais,  vimos  o 

posicionamento do Estado a favor de uma política agrária que privilegia os grandes 

proprietários,  deixando  evidente  em  que  lado  da  balança  da  luta  de  classes  está 

colocado seu peso enquanto sociedade política. Por outro lado, também vimos, que, 

historicamente, houve luta e resistência dos setores da classe trabalhadora em torno da 

reforma agrária.

De acordo com Bogo (1999), embora a terra seja uma das grandes contradições 

a serem resolvidas no final do século em nosso país, e por isso tem muita importância,  
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organizar trabalhadores excluídos para ocupar a terra simplesmente, ou receber um 

lote através da reforma agrária de mercado, não terá viabilidade alguma se junto não 

forem conquistadas medidas que tragam desenvolvimento econômico, político, social, 

cultural e humano para o campo. Para o autor esta relação esgotou-se com a luta dos 

posseiros na década de 80 e com a luta pela simples conquista da terra. De lá pra cá,  

não  somente  os(as)  “assentados(as)”  que  receberam terra  através  de  uma política 

distributivista, como também os pequenos proprietários que sempre tiveram seu pedaço 

de chão, passam por enormes dificuldades.

A questão agrária não está assim resolvida. Ela é o cerne de vários dilemas 

históricos atuais; várias questões políticas e econômicas nela estão envoltas, entre elas 

as relações desiguais de gênero. A partir de então, passamos a ter novos elementos 

para analisar a realidade, visto que entra em cena o questionamento do modelo de 

organização de produção sobre o qual está assentada a reforma agrária: a agricultura 

familiar, que até então, está pautada em um modelo de família conservador.

As medidas tomadas pelo Estado não têm suscitado melhorias significativas na 

vida das trabalhadoras rurais seja pela ineficiente política de reforma agrária, pela falta 

de  estratégias  para  alcançar  as  mulheres  ou  pela  falta  de  alternativas  para  a 

organização  familiar.  Assim,  concordamos  novamente  com  Gouveia  (2007,  p.  57) 

quando afirma que, “entre a potencialidade e a realidade, há um longo caminho a ser  

percorrido  que não  depende apenas  de mudanças nas políticas  públicas,  mas  nos 

processos sociais”.

Em nosso trabalho, resgatamos também a história de luta pela terra e como se 

dá a inserção da mulher no programa de reforma agrária e sua participação na luta pela 

terra em Pitanga I. Verificamos que, no momento de conquista da terra, construção e 

desenvolvimento de Pitanga I, a participação das mulheres foi expressiva e essencial. 

Elas estiveram em cada etapa da luta, sem se eximir de participar do acampamento nas 

mais  precárias  condições  de  existência.  Todavia,  não  houve  prosseguimento  desta 

participação política.

Assim, tentamos observar mais de perto as contradições que se expressam nas 

políticas  de  enfrentamento  à  desigualdade  nas  relações  de  gênero  no  âmbito  da 

agricultura familiar, enfatizando a política de titulação conjunta da terra. A análise das 
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relações  que  se  desenvolvem  no  cotidiano  das  vidas  dos(as)  agricultores(as)  de 

Pitanga I  foi  imprescindível,  sendo este  um cotidiano marcado pela  secular  divisão 

sexual do trabalho e subalternidade das mulheres.

Nossa pesquisa identificou que apesar dos casos de desistência dos estudos e 

do analfabetismo, as mulheres de Pitanga I tem maior grau de escolaridade que os 

homens. Entretanto, essa condição não é suficiente para superação das desigualdades 

de gênero,  nem para transformação dos papéis de homens e mulheres construídos 

historicamente. Contudo, o acesso à educação e a novos conhecimentos tendem a se 

constituírem  e,  muitas  vezes,  constituem  de  fato  canais  que  contribuem  para  o 

questionamento  da  condição  de  subalternidade  da  mulher,  proporcionando  a 

apropriação  de  novos  espaços  públicos  e  possibilitando  impactos  no  cotidiano  das 

relações de gênero.

O  trabalho  produtivo  das  mulheres  de  Pitanga  I  está  assentado  de  forma 

arraigada na divisão sexual do trabalho, gerando as mais diversas desigualdades de 

gênero.  As  mulheres  exercem  uma  jornada  extensa  de  trabalho:  trabalham  nos 

afazeres domésticos, nas atividades agrícolas, cuidam dos idosos, das pessoas com 

deficiência, trabalham fora de casa. No entanto, elas não detêm a direção nem o poder 

de decisão sobre a produção, permanecendo invisíveis para si mesmas, para a família, 

para sua classe e, até mesmo, para os órgãos executores das políticas denominadas 

de reforma agrária. 

A pesquisa revelou que, embora as mulheres trabalhem em todas as fases da 

produção,  é  o  trabalho  do  homem  que  é  reconhecido  e  elas  permanecem 

sobrecarregadas com o trabalho doméstico, aprofundando a naturalização da divisão 

sexual do trabalho. O que se percebe é que há sempre uma grande lacuna entre a  

constituição dos direitos e a efetivação dos mesmos, o que pode estar relacionado ao 

fato de que os avanços se realizam dentro de um sistema pautado na produção da 

desigualdade e, por isso, organizado por relações de exploração e dominação.

No contexto  da globalização,  com a ofensiva  do modelo  neoliberal  e  a  atual 

política econômica, ficam cada vez mais precárias as condições de vida e trabalho das 

agricultoras. Sua jornada de trabalho permanece extensa ao passo que se amplia sua 
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desvalorização e invisibilidade,  o  que redunda num retrocesso de garantia  real  dos 

direitos.

É verdade que  foi  preciso  novas  formas de  intervir  na  realidade,  através  de 

mecanismos das políticas públicas, para garantir direitos às mulheres. Não obstante, 

procuramos compreender aqui que a engrenagem do direito é formal; na realidade, na 

maioria das vezes, é mantido todo o funcionamento para permanência do status quo. 

O enfrentamento das desigualdades de gênero não estão, assim, desconectadas 

do atual ritmo político, econômico e social mantido pelo Estado brasileiro. De acordo 

com Pochmann (2010, p.10), “somente um pouco mais da metade da força de trabalho 

(no Brasil) possui algum tipo de proteção social enquanto mais de um quarto do total de 

brasileiros ainda se encontra submetido à vergonhosa situação de pobreza absoluta”. 

Apesar de alguns avanços na área social nos últimos oito anos, o país ainda apresenta 

índice de desigualdades sociais que atingem a classe que vive da força de trabalho. Em 

2008 a desigualdade social atingia 54,4% dos habitantes do Brasil.

Nesse  sentido,  a  realidade  brasileira  não  deixa  de  ser  a  concentração  de 

riquezas. Ainda que se incorporem leis e normas no sentido alterar a realidade, não é 

possível apenas pela legalidade transformar as relações desiguais estabelecidas por 

este sistema.

De acordo com Behring e Boschetti (2010), a construção, difusão e efetivação de 

uma concepção de direitos que envolva a socialização da riqueza é tarefa árdua e 

encontra barreiras estruturais e conjunturais, por isso a importância de reconhecer os 

limites  e  condicionalidades  impostos  pela  estrutura  econômica  e  pela  conjuntura 

política.  Tal  reconhecimento nos faz perceber que a política de reforma agrária até 

então  encaminhada pelos  governos brasileiros  não rompe com o  favorecimento  do 

capital  financeiro,  não  reestrutura  a  organização  do  trabalho  em  favor  dos(das) 

trabalhadores(as)   rurais,  sem  caminhar,  assim,  para  uma  efetiva  socialização  da 

riqueza produzida.

Na sociedade mediada pelo capital tudo se subordina à acumulação capitalista. 

E, neste ínterim, a família patriarcal, os meios alienados de produção e tantos outros 

elementos são utilizados pelo capital para seu próprio êxito.
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No momento de crise do capitalismo aumentam as condições de vulnerabilidade 

social da classe trabalhadora, ou seja, daqueles que vivem da sua força do trabalho. 

Sob a lógica  do capital  mundializado,  minimizam-se as  políticas  públicas e sociais, 

comprometendo  o  atendimento  das  necessidades  básicas  de  grande  parte  da 

população, dentre ela, milhares de trabalhadores(as) rurais.

No Brasil as contradições que existem entre o que está posto na Constituição de 

1988 e  nas regulamentações  a  respeito  dos(as)  trabalhadores(as)  rurais,  expõe as 

bases de exploração na qual está assentada a sociedade. Enquanto existem leis que 

garantem o direito à terra, o acesso a mesma não é uma realidade para quem dela 

retira os bens necessários a sua sobrevivência. Ademais, quando este acesso existe,  

outras  questões  surgem e as  ações oficiais  ou  não se  articulam ou  não  atendem, 

suficientemente, as demandas apresentadas.

Por isso a necessidade de conhecer e decodificar a exploração engendrada na 

sociabilidade  do  capital.  Apenas  conhecendo  a  realidade,  pode-se  transformá-la.  A 

política de Reforma Agrária precisa de análise em seus pormenores, assim como toda 

lógica sobre a qual se assenta a agricultura familiar. 

As relações de gênero que apresentamos, através da divisão sexual do trabalho, 

baseiam-se na articulação do trabalho produtivo feminino (seja no âmbito da agricultura 

familiar, seja no trabalho assalariado) com as funções de reprodução, apresentando 

nas duas esferas uma relação de exploração e opressão. Não podemos esquecer que 

as atividades domésticas realizadas, predominantemente pelas mulheres, é essencial 

para a reprodução da força de trabalho.

Concordamos  com  Nogueira  (2004),  ao  afirmar  que  a  crítica  da  sociedade 

capitalista não pode se limitar espaço produtivo, mas deve atingir todos os aspectos 

desta  lógica,  tal  como  da  opressão  que  se  encontra  no  espaço  reprodutivo, 

apresentado pela família patriarcal que impõe uma desigualdade do trabalho para a 

mulher. Segundo a autora, a luta por uma divisão sexual do trabalho mais justa, refere-

se, portanto também a luta contra o capitalismo e esta luta teria como um dos focos a 

superação da família patriarcal (NOGUEIRA, 2004, p.185).

Apontamos, assim, como desafio a necessidade dos movimentos sociais rurais e 

de mulheres intensificarem estrategicamente na sua agenda político-organizativa e de 
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formação, o fortalecimento dos conteúdos de gênero e a transversalidade de gênero em 

todas as políticas sociais.  Da mesma forma, faz-se importante a luta incessante pelo 

potencial  participativo  das  mulheres  que  venha  de  fato  possibilitar  as  mesmas 

autonomia e independência. 

A  complexidade  da  “questão  social”  no  Brasil  exige  também  uma  maior 

redefinição de ações e dos conjuntos das políticas de proteção (previdência, assistência 

e  saúde),  promoção  (educação,  cultura  e  trabalho)  e  infraestrutura  (habitação, 

urbanismo e saneamento social), já que estas são mediações necessárias ao processo 

de  lutas  sociais  para  a  transformação  da  sociedade.  Não  só  as  políticas  públicas 

sociais, mas também a ampliação das lutas são estratégias para o enfrentamento do 

processo de expansão da pobreza e da exploração de homens e mulheres, dado que 

uma nova  forma de  organização  econômico,  político,  social  e  cultural  só  pode  ser 

produto de uma ação coletiva que se fundamente na vontade política expressa nos 

interesses dos(as) trabalhadores(as).
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