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RESUMO 

 

A divisão sexual do trabalho é parte intrínseca das relações sociais e do modelo de 
produção que se fundamenta no lucro e mais-valia por meio da exploração do 
trabalho. Trabalho este, que se apresenta permeado de determinações sociais, 
sexual, classista, racista, hierárquica e histórica tanto nos espaços urbanos quanto 
na realidade rural. Destacamos aqui as relações desiguais e patriarcais imbricadas 
sobre as mulheres, seja no espaço da comunidade ou no espaço doméstico. Sendo 
assim, esta compreensão torna-se indispensável para analisar o processo de auto-
organização das mulheres agricultoras da comunidade de Cristalina. Como ponto de 
partida para as análises sobre o tema abordado, tivemos como objetivos identificar 
como as ações produtivas empenhadas pelas mulheres contribuem com a 
construção das relações sociais de gênero mais igualitárias na comunidade ou no 
âmbito das relações domésticas, bem como investigar a relação do processo de 
organização produtiva e a formação de consciência feminista, buscando vislumbrar o 
que essas mulheres da comunidade rural de Cristalina percebem acerca do 
feminismo e da auto-organização. Nesse sentido, buscamos no âmbito metodológico 
adentrar na perspectiva de totalidade social, de modo a identificar e analisar as inter-
relações entre as diversas representações do fenômeno em questão, apostando no 
coletivo para superação dos interesses dominantes sobre as mulheres. Portanto, 
através da pesquisa qualitativa utilizamos como estratégia para apreensão do 
objeto: levantamento e revisão bibliográfica, procurando discutir trabalho, divisão 
sexual do trabalho, autonomia, feminismo; consciência feminista. No que confere a 
técnica instrumental para pesquisa de campo fizemos entrevista semiestrutura, 
coletadas de dados e analise. Para isso, destacamos como referencial teórico que 
embasou o arcabouço desta pesquisa os seguintes autores: Marx (2007), Engels 
(2017), Antunes (2009, 2011), Kergoat (2007), Hirata (2007, 2014), Falquet (2006, 
2008), Iasi (2007), Cisne (2014, 2015), Farias (2011), Ferreira; Ávila; Falquet (2014), 
Gurgel (2016), Camurça (2013, 2014, 2007) Silva (2013), Wanderley (2003), Cruz 
(2013), Ávila e Ferreira (2005, 2007, 2010), Wood (1998), entre outros de suma 
relevância para a construção desta pesquisa. Consideremos que as mulheres de 
Cristalina não têm grupo formal, muito embora, elas utilizam estratégias do seu 
cotidiano e em meio as suas atividades domésticas para discutirem assuntos 
relevantes a vivência do campo. Afirmam não conhecer o Feminismo, para tanto 
existe entre as mesmas sorolidade no que dispõe da divisão de tarefas. No tocante a 
autonomia, pensamos além do aspecto financeiro que foi notório coma produção dos 
quintais produtivos, as mulheres de Cristalina passaram apresentar a condição de 
sair da comunidade e ir para outros espaços, como também poder continuar 
decidindo e opinando dentro da associação e mais recentemente uma destas 
pesquisadas estar compondo a presidência da associação. A pesquisa nos revela 
também o quanto é exaustivo o trabalho reprodutivo e seu aspecto pertinente de 
invisibilidade.  

 

Palavras-chave: Agricultura familiar. Cristalina. Auto-organização. 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The sexual division of labor is an intrinsic part of social relations and of the 
production model that is based on profit and surplus value through the exploitation of 
labor. This work, which is permeated by social, sexual, classist, racist, hierarchical 
and historical determinations both in urban spaces and in rural reality. We emphasize 
here the unequal and patriarchal relationships imbricated on women, whether in the 
space of the community or in the domestic space. Thus, this understanding becomes 
indispensable to analyze the process of self-organization of women farmers in the 
community of Cristalina. As a starting point for the analyzes on the subject we had as 
objectives to identify how the productive actions committed by women contribute to 
the construction of more egalitarian gender relations in the community or in the 
domestic relations, as well as to investigate the relation of the process of productive 
organization and the formation of feminist consciousness, seeking to glimpse what 
these women in the rural community of Cristalina perceive about feminism and self-
organization. In this sense, we seek in the methodological scope to enter in the 
perspective of social totality, in order to identify and analyze the interrelationships 
between the diverse representations of the phenomenon in question, betting on the 
collective to overcome the dominant interests on women. Therefore, through the 
qualitative research, we use as strategy for the apprehension of the object: survey 
and bibliographical review, looking for work, sexual division of labor, autonomy, 
feminism; feminist consciousness. In what gives the instrumental technique for field 
research we did semi-structured interviews, collected data and analyzed. For this, we 
highlight as a theoretical reference that supported the framework of this research the 
following authors: Marx (2007), Engels (2017), Antunes (2009, 2011), Kergoat 
(2007), Hirata 2008), Iasi (2007), Swan (2014, 2015), Farias (2011), Ferreira; The 
village; Falquet (2014), Gurgel (2016), Camurça (2013, 2014, 2007) Silva (2013), 
Wanderley (2003), Cruz (2013), Ávila and Ferreira (2005, 2007, 2010), Wood others 
of great relevance for the construction of this research. Consider that women of 
Cristalina does not have a formal group, although they use strategies of their daily life 
and in the midst of their domestic activities to discuss matters relevant to the 
experience of the field. They claim not to know Feminism, for it exists between the 
same serenity in which it disposes of the division of tasks. Regarding autonomy, we 
think beyond the financial aspect that was well known as the production of productive 
yards, the women of Cristalina started to present the condition of leaving the 
community and going to other spaces, as well as being able to continue to decide 
and comment within the association and more recently one of these researched is 
composing the association's presidency. Research also reveals how exhaustive 
reproductive work and its pertinent aspect of invisibility are. 
 

Keywords: Family farming. Crystalline. Self-organization. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Essa pesquisa descreve o processo de organização produtiva e auto-

organização das mulheres da comunidade de Cristalina. Por meio de estudo 

qualitativo proponho identificar como as ações produtivas empenhadas pelas 

mulheres contribuem com a construção das relações sociais de gênero mais 

igualitária na comunidade ou no âmbito das relações domésticas, bem como 

investigar a relação do processo de organização produtiva e a formação de 

consciência feminista, buscando vislumbrar o que essas mulheres da comunidade 

rural de Cristalina percebem acerca do feminismo e da organização. Com isso tenho 

como objetivo analisar como a organização produtiva pode contribuir na auto-

organização e consciência feminista das agricultoras da comunidade rural de 

Cristalina em Mossoró/RN. 

O estudo em questão se pauta em elementos centrais como: divisão 

sexual do trabalho, mulheres agricultoras e organização política. No que concerne a 

temática da divisão sexual do trabalho nos aprofundamos nas autoras que se 

fundamentam no feminismo materialista, a exemplo de Kergoat e Hirata (2007, 

1994), Ávila (2010) e também Cisne (2014) que compreende a divisão sexual do 

trabalho como sendo base estruturante da exploração e da opressão da mulher. Tal 

compreensão vai além do entendimento da diferença entre os trabalhos realizados 

por homens e mulheres “[...] base das assimetrias e hierarquias contidas nessa 

divisão, e que se expressam nas desigualdades existentes, dentre outros aspectos, 

nas carreiras, nas qualificações e nos salários entre os sexos” (CISNE, 2014, p.89). 

Assim, refletir sobre a divisão sexual do trabalho nos dar um alcance da 

compreensão de como se expressa e se fundamenta a ideia da construção social 

acerca do papel da mulher na sociedade e quanto lhe é atribuído “[...] a 

responsabilidade com os cuidados da família” (SORJ, 2010, p. 57). 

Nesse sentido, é imposto às mulheres um papel de submissão dentro do 

perfil da família patriarcal por meio de sua permanência no espaço privado, e a 

responsável pela criação e educação dos filhos e pelas atividades domésticas. 

Concomitante a permanência em tais funções há um, estimulo ao afeto e delicadeza 

o que faz florescer o ideário de naturalização dos papeis e condições das mesmas. 

Colocando a mulher na posição secundária, desvalorizada, invisibilizada e 

explorada. 
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Essa realidade não difere do cenário rural. Em termos gerais, existe uma 

apreensão da conceituação da agricultura familiar como uma atividade que se 

desenvolve numa unidade de produção cujo trabalho, terra e família estão 

intimamente relacionadas. Esses conceitos são fortalecidos através de autores como 

Carneiro (1999), Wanderley (2001), Abramovay (1999), Schneider e Cassol (2014) 

entre outros estudiosos. Enaltece-nos o entendimento que, a agricultura familiar no 

campo não deve ter uma discussão desassociada das relações sociais do trabalho, 

das nuanças da divisão social e técnica do trabalho e das relações sociais de sexo.  

Tendo em vista que, a divisão sexual do trabalho se materializa nas relações sociais 

de sexo.  

  Diante dessa complexidade, existe a necessidade de se apreender a 

dinâmica das pequenas propriedades rurais enquanto lugar de subsistência, 

constituindo-se uma unidade familiar de produção tendo como base o trabalho 

desempenhado pelos membros familiares numa organização e dinâmica própria. Na 

dimensão cultural que considera o trabalho das mulheres na lavoura apenas como 

ajuda está implícita a ideologia naturalista que determina a função da mulher em 

atender às demandas relacionadas ao cuidado, zelo e afetividade, todos vinculados 

ao mundo doméstico e suas inúmeras tarefas diárias, haja vista que essa condição 

está atrelada ao sexo feminino. Nesse sentido, Ávila (2010) assinala a existência da 

noção do trabalho gratuito e explorado no que se refere à reprodução do trabalho da 

mulher, sendo este considerado elemento de exploração para o sistema de 

produção capitalista que se apresentam nos espaços privado e público. 

Barbosa e Costa (2017)1 pesquisadoras do IPEA apresentam dados 

estatísticos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), os quais demonstram 

que nas atividades e afazeres domésticos, as mulheres trabalham, em média, o 

dobro dos homens. No Brasil, essa diferença ainda é mais expressiva, pois, 

enquanto os homens dedicam-se, aproximadamente, onze horas semanais aos 

afazeres domésticos, para as mulheres o percentual de horas trabalhadas é mais 

que o dobro, cerca de vinte e seis horas2. 

                                                
1 Mercado de trabalho: conjuntura e análise / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Ministério do 
Trabalho.  Brasília n. 62 anos 23, abril 2017- disponível em 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/mercadodetrabalho/170505_bmt_62.pdf> acesso 
em: Setembro de 2017. 
2 Dados contidos na reportagem da Agencia Brasil publicado em 14/05/2017 escrito por Adriana 
Franzin e Priscila Ferreira - Repórteres da Agência Brasil 
disponível<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-05/de-casa-para-o-trabalho-
como-dupla-jornada-afeta-vida-das-maes> Acesso em: Maio de 2017. 
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 No tocante ao aspecto da organização produtiva, na pesquisa nos 

aproximamos das mulheres que tem a profissão de agricultora e que são 

beneficiárias de uma das políticas de acesso à terra, a exemplo do Programa 

Nacional de Credito Fundiário- PNCF. Este programa é ordenado pela Secretaria de 

Reordenamento Agrário que articula um conjunto de ações para o acesso à terra por 

meio do financiamento e investimentos básicos e produtivos, que permitem 

estruturar os imóveis rurais, sendo as famílias agricultoras as responsabilizadas pela 

escolha, organização e manutenção da terra. Assim, o programa, segundo o 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS se apoia nos 

princípios da participação, controle social, transparência e descentralização. 

 Apontamos neste processo o entusiasmo de estudar e dialogar com as 

mulheres agricultoras e por assim resgatar os passos percorridos no que concerne à 

prática do Serviço Social e a agricultura familiar.  A partir do ano de 2004, ingressei 

no terceiro setor, concretizado na Cooperativa de assessoria técnica na área da 

agricultura familiar - Cooperativa Terra Livre3.  Neste espaço, integrei uma equipe 

multidisciplinar, que desenvolveu ações em três assentamentos localizados 

territorialmente nos munícipios de Afonso Bezerra e Ipanguaçu, no Rio Grande do 

Norte, denominado Programa de Consolidação de Assentamento Santa Maria, tendo 

como financiador o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD). E foram 12 

meses de total entrega a dinâmica dos assentamentos, compreendendo a logística 

doméstica, organização e política dos mesmos. A partir de então, passamos a 

perceber a importância da prática do Serviço Social transversalizando sobre as 

áreas agrárias (engenheiro agrônomo e técnico agrícola), no intuito de atender as 

demandas pertinentes na agricultura familiar e com olhar mais inclinado para as 

mulheres do campo. 

Em seguida inserida no Programa De Assistência Técnica Social e 

Ambiental (ATES) proposta do governo dos anos 2003 - 2006, em diversos 

munícipios do Rio Grande do Norte, atuamos no município de Upanema, por um 

período de 02 (dois) anos. Tal atuação se desenvolveu em 6 assentamentos de 

reforma agraria da região, onde foi possível  desenvolver um trabalho na perceptiva 

                                                
3 Cooperativa de Assessoria Técnica e Gerencial para o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura 
Familiar – Terra Livre fundada em 2003, por um conjunto de profissionais de diversas áreas do 
conhecimento sendo: agrário, social, pedagógico, contábeis que desenvolvem ações de assessoria 
técnica para o fortalecimento da agricultura familiar, bem como consultoria e elaborações de projetos 
para assentamentos e execução de programas e projetos governamentais para atender a meio rural. 
Atualmente a instituição tem 41 sócios e diversas áreas de formação. 
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do fortalecimento da agricultura familiar, organização das associações, no viés da 

agroecologia por meio de técnicas agrícolas de preservação e conservação do meio 

ambiente e das fontes naturais de cada assentamento de reforma agraria. No 

terceiro momento, nos anos de 2014 à 2016 atuando na perspectiva da ATER para o 

PNCF, acentuou-se o desafio de compreender  o cotidiano em seus distintos 

desafios  enfrentados pelas mulheres do campo. 

O processo vivencial como profissional e o olhar de pesquisadora, nos fez 

aproximar do Projeto de Assentamento CRISTALINA, conhecido popularmente como 

comunidade rural de Cristalina. Na oportunidade fomos observando e participando 

(por meio do exercício do trabalho técnico social)  da vivência dessas mulheres, o 

trabalho e tempo dedicado destas ao projeto “quintal produtivo”, a demonstração de 

interesse em participar de atividades como intercâmbios, feiras e até mesmo a 

disponibilidade de receber outras comunidades para compartilhar suas experiências 

com os quintais.  

No primeiro instante questionava-se, o que se poderia pesquisar dentro 

da realidade destas mulheres agricultoras de Cristalina, porém, na proporção da 

aproximação com o fascinante conteúdo acadêmico disponibilizado pelo Programa 

de Pós-Graduação em Serviços Sociais e Direitos Sociais, juntamente com a 

orientadora Telma Gurgel, esse elementos ora citados, foram norteadores acerca de 

aspectos importantes a serem pesquisados e por assim, fazendo sentido as 

inquietudes acerca da organização produtiva e auto-organização das mulheres de 

Cristalina. 

Nesse sentido, torna-se pertinente retratar que entre os anos de 

2013/2014, as famílias de Cristalina foram beneficiadas com a implantação do 

Projeto “Geração de Renda para a Agricultura Familiar com a Recuperação de Áreas 

Cultivadas com Oleaginosas em Consórcio com Espécies Alimentares e com a 

Estruturação de Quintais Produtivos no Estado do Rio Grande do Norte”, proposta 

financiada pela Petrobrás com a realização da Cooperativa Terra Livre. Receberam 

fomento (material para irrigação, material para construção de uma caixa de água 

com capacidade de 5.000ml, sementes para o plantio das hortaliças), foram 

assistidas, capacitadas, orientadas e obtiveram assistência técnica especializada. 

A proposta tinha como base o homem provedor no tocante à estruturação 

do projeto “Quintais Produtivos”. Contudo, as mulheres começaram a ocupar o 

quintal produtivo. Em 2014, as mulheres e suas famílias já estavam produzindo e 
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comercializando hortaliças e verduras sem utilização de agrotóxicos, com 

alternativas de conservação do solo respeitando os aspectos naturais e as 

experiências de vida e cultura. 

A análise das relações sociais de sexo, divisão sexual do trabalho, bem 

como conceito da agricultura familiar são elementos fundamentais para estudarmos 

a organização das mulheres agricultoras, vislumbrando o olhar feminista e de 

totalidade sobre os aspectos da conjuntura capitalista que impõe paradigmas 

conservadores e machistas. 

 

1.1 VEREDAS DA PESQUISA 

 

O estudo realizou uma reflexão sobre a organização política das mulheres 

e a importância de tal organização para a busca por maior autonomia no espaço de 

trabalho e vivência no meio rural.  

Nesse sentido, nos propomos a analisar como a organização produtiva 

pode contribuir na auto-organização e consciência feminista das agricultoras da 

comunidade rural de Cristalina em Mossoró/RN.  Para tanto, objetivando o alcance 

desse objetivo, foram definidos como objetivos específicos: a) Identificar se ações 

produtivas empenhadas pelas mulheres contribui na construção de relações sociais 

mais igualitárias âmbito doméstico; b) apreender a relação entre o processo de 

organização produtiva e a autonomia das mulheres da comunidade de Cristalina; c) 

conhecer a percepção dessas mulheres acerca do feminismo e sua auto-

organização. 

Para compreender o recorte de nosso objeto se faz necessário apontar 

para a perspectiva do entendimento do que transversa a divisão sexual do trabalho, 

a consciência feminista e a autonomia no processo de organização produtiva das 

mulheres agricultoras. 

No cotidiano as mulheres agricultoras familiares apreendem muito do que 

veem e vivenciam de forma a conservar aspectos sociais, culturais e saberes. Estas 

mulheres ao se inserirem no projeto produtivo dos “quintais produtivos” de forma 

mais ‘visível’, nos provocam inquietações pertinentes na pesquisa, que seria pensar 

se ao estarem neste projeto poderiam estar numa perspectiva de auto-organização, 

poderia estar tendo, de maneira mais igualitária, acesso à renda? Poderiam 

conquistar sua autonomia.  



 
17 

 

 A temática que foi estudada tem relevância significativa no meio 

acadêmico, por considerar que esse trabalho poderá contribuir para o alcance da 

compreensão acerca da organização produtiva das mulheres, da divisão sexual do 

trabalho no espaço da agricultura familiar no campo. Também contribui por elencar 

elementos significativos sobre a organização produtiva e reprodutiva, as condições 

das mulheres para o alcance da auto-organização e autonomia das mulheres de 

Cristalina, nos elucidando para o entendimento da realidade socioeconômica, 

política e organizativa em transformação.  

Nesse sentido acreditamos que se pode com este trabalho, colaborar para 

trazer novos aspectos a serem levados em consideração para outros pesquisadores, 

bem como para as mulheres dessa comunidade rural. Além disso, que se possa 

renovar de maneira ampliada e diversificada as produções do Mestrado em Direitos 

Social e Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

No caminhar para construção da pesquisa, nos aproximamos de Karl 

Marx na sua obra A Crítica da Economia Política, no capítulo “O Método da 

Economia Política”, o qual aborda que para desvelar o real, o método de 

investigação tem como ponto de partida o concreto real, que a priori configura-se 

como uma representação caótica do todo. Através de análises do afastamento do 

real passaria a abstrações cada vez mais tênues até atingir determinações as mais 

simples (MARX, 2007).  E acrescentamos a isso o pensamento de Netto (2011), o 

qual aponta que o “[...] objetivo do pesquisador, indo além da aparência fenomênica, 

imediata e empírica – por onde necessariamente se inicia o conhecimento sendo 

essa aparência um nível de realidade e, portanto, algo importante e não descartável 

– é apreender a essência” (NETTO, 2011, p.22). 

Na perspectiva materialista podemos observar o concreto de outra forma 

mais rica de totalidade, síntese de múltiplas determinações e relações ou unidade de 

complexos. Neste sentido, estamos na intenção de apreender e dar visibilidade às 

contradições e tensões de como ocorre a relação da autonomia econômica para a 

conquista da consciência feminista e como isso se revela nas relações sociais 

domésticas no meio rural. Em suma, consideramos que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido apenas em 

números, pois essa dinâmica é resultante de múltiplas determinações. Mediante 
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essa explanação sobre os objetivos gerais e específicos deste estudo explicitamos 

que a pesquisa desenvolvida foi de caráter eminentemente qualitativa. 

Para Gil (2008) a pesquisa tem um caráter sistêmico, entendendo que 

esta é um conjunto de ações e propostas para encontrar possibilidades de elucidar e 

esclarecer questões problemas, que têm por base procedimentos racionais e 

sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se têm 

informações para solucioná-lo. Nesta busca, lançamos mãos a percorrer os 

procedimentos metodológicos, que acreditávamos serem os mais viáveis na 

compreensão de análise materialista.  

Assim, iniciamos com a fase exploratória a qual chamamos fase de 

aproximação à realidade das mulheres da comunidade de Cristalina que se deu, 

como mencionamos anteriormente, por meio da realização de uma assistência 

técnica na área social da comunidade pelo Programa Nacional de Credito Fundiário, 

cujo trabalho fora realizado no segundo semestre de 2014 a 2015, em uma chamada 

pública. 

 Desta maneira, demonstramos certa aproximação com a comunidade, 

conhecendo a realidade social, cultural e política inclusive as potencialidades e 

fragilidades de organização da mesma. No entanto, explicitamos que como no início 

da pesquisa estávamos há cerca de 1 (um) ano ausente da comunidade, se fez 

necessário uma nova aproximação. Ressaltamos que nessa fase começamos a 

refletir quais os instrumentos investigativos que melhor poderiam atender nossas 

expectativas no âmbito da pesquisa, bem como compreender a dinâmica social 

dessas mulheres.  

Dessa forma, tínhamos como meta inicial a técnica de oficina, no entanto, 

após algumas leituras mais aprofundadas sobre metodologia, através da disciplina 

de Metodologia da pesquisa foi nos dado a oportunidade de desconstruir e construir 

novas inquietações e perceber outras discussões pertinentes no que concerne aos 

instrumentos e assuntos que nos aprofundaremos mais adiante. 

Consideramos importante e fundamental a fase da pesquisa bibliográfica, 

a qual nos debruçou em Marx (2007), Engels (2017), Ricardo Antunes (2009, 2011), 

Kergoat (2007), Helena Hirata (2007, 2014), Jules Falquet (2006, 2008), Mauro Iasi 

(2007), Mirla Cisne (2014, 2015), Nalu Farias (2011), Ferreira; Ávila (2014) Telma 

Gurgel (2016), Camurça (2013, 2014) Carmem Silva (2013), Wanderley (2003), Cruz 

(2013), Ávila e Ferreira (2005, 2007, 2010), Ellen Wood (1998), entre outros. Os/as 
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referidos/as autores/as foram centrais para as discussões que permeiam as 

categorias de estudo. 

Partindo desses referenciais bibliográficos, a pesquisa de campo foi 

realizada no cenário da comunidade rural, a qual se insere nos programa de reforma 

agrária por meio do Programa Nacional de Credito fundiário – PNCF. Sendo 

composta por 06 (seis) famílias, localizada à margem esquerda da BR 110 Km 26, 

trecho Mossoró – Upanema. Enquanto sujeitos da pesquisa, as mulheres 

agricultoras que se constituem participantes do projeto quintais produtivos e/ou 

residentes dessa comunidade, totalizando 05 (cinco) mulheres.  Estas participantes 

estão entre 45 a 55 anos, todas tem como grau de escolaridade apenas o ensino 

fundamental incompleto e são originárias de uma comunidade chamada Pau da 

Légua, no Munícipio de Governador Dix–Sept Rosado4. De acordo com seus relatos, 

chegaram a Mossoró com o intuito de buscar melhoria de vida.  As mulheres de 

Cristalina a faixa etária média destas está entre 45 a 55 anos predominância de cor 

negra, com nível de escolaridade do ensino fundamental incompleto e se 

reconhecem como agricultoras residem em média de duas a três pessoas na 

residência, tendo em vista que outros membros da família já migraram para 

Mossoró. 

O roteiro da entrevista contou com perguntas formuladas a partir dos 

objetivos: geral e específico. A primeira parte da entrevista foi direcionada à 

caracterização das entrevistadas: identificação sobre a agricultura e aproximação a 

organização política da classe trabalhadora rural e/ ou com a militância no 

movimento feminista. A segunda parte está relacionada à caracterização e dinâmica 

das mulheres na produção e no cotidiano da casa, como elas percebem essas 

relações de gênero em seu cotidiano, o entendimento do que é o feminismo e se o 

fato de sua condição de rentabilidade alterou nas relações domésticas inclusive nas 

relações desiguais de gênero para o acesso de sua autonomia. 

Realizamos as entrevistas individualmente, na residência de cada uma 

delas, para auxiliar na disposição do tempo para entrevista, articulamos 

anteriormente local, data e horário que pudéssemos efetivamente entrevistá-las.  

                                                
4 Essas famílias residiam juntamente com pais, as terras eram pertencentes aos mesmos. Assim, as mulheres, 

seus companheiros e  filhos  pertenciam a comunidade de Pau da Légua no Município de Governador Dix–Sept 

Rosado. Numa perspectiva de se emanciparem e possuírem sua própria terra vieram para Mossoró com essa 

intenção. 
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Em seguida, realizamos a coleta dos dados e análise, sendo tais dados 

fundamentais para discussão sobre a temática apresentada neste trabalho. As 

entrevistas foram transcritas e organizadas quanto ao conteúdo e categorizadas 

para, posteriormente, serem analisadas. Vale salientar que, a categorização é o 

momento em que os conteúdos – achados da pesquisa - são aglutinados e 

nomeados em termos de conceitos a serem utilizados no processo de análise. Esses 

elementos fizeram parte de toda a composição da dissertação.  

Os caminhos propostos neste estudo nos aproximam da construção do 

conhecimento científico. Acreditamos, contudo, que a pesquisa tem um sentido, pois 

segundo Minayo (1993) a busca de uma atitude prática teórica de constante 

investigação se define como um processo intrinsecamente inacabado e permanente. 

Propusemo-nos a nos aproximarmos da realidade que sempre se encontra em 

constante alteração e pode não se esgotar somente na combinação teoria e prática, 

deve-se compreender a dinâmica social, fatores externos e internos que se 

apresentam durante o processo de pesquisa, no entanto sem negar seu rigor 

cientifico e metodológico. 

Para tanto, pesquisar cientificamente requer uma lógica de planejamento 

entendida como um conjunto de etapas sistematicamente dispostas e entrelaçadas 

que irá oferecer subsídios para elucidar a questão da pesquisa. 

Assim, reconhecemos que os passos sugeridos nesta produção foram 

executados com compromisso, levando em consideração a dinâmica das relações 

sociais das mulheres da comunidade de Cristalina que são as protagonistas nesse 

processo de construção da pesquisa. 

Mediante o exposto, em suma, a pesquisa está organizada nesta 

dissertação da seguinte forma: nesta introdução apresentamos prenúncios das 

categorias norteadoras e os caminhos trilhados para o aprofundamento do objeto de 

estudo; bem como, o processo de construção do objeto de investigação; o 

referencial teórico que foi norteador para a produção do objeto de investigação, a 

constituição do local do trabalho de campo; os sujeitos da pesquisa; os instrumentos 

utilizados para demonstrar o empreendimento dos procedimentos metodológicos. 

Tecemos de maneira geral as nossas motivações e inquietações para a construção 

do objeto de pesquisa, bem como a escolha deste, inclusive os desafios a serem 

analisados e ponderados para que a pesquisa pudesse ser exequível em tempo 

hábil. 
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No primeiro capítulo realizamos uma brevíssima abordagem acerca das 

categorias trabalho e divisão sexual do trabalho, sendo considerado aspecto 

fundante de análise para o aporte conceitual e compreensão da realidade das 

mulheres agricultoras do campo. No segundo capitulo propomos a compreensão do 

panorama da agricultura familiar, do campo, aos diversos autores que defendem um 

termo mais plausível para compreensão dessa realidade a ser estudada que é a 

agricultura familiar do campo, bem como as problemáticas das condições das 

mulheres agricultoras no campo. Neste capítulo também adentramos a contar a 

história da comunidade de Cristalina e sob o olhar de forma analítica como 

aconteceu o desenvolvimento do quintal produtivo para essas mulheres. 

No terceiro capitulo relatamos a forma como as mulheres de Cristalina 

criaram estratégias indiretas para a conquista da auto-organização produtiva e a 

autonomia. Essa análise foi construída com base no conceito categorial de 

autonomia, na perspectiva de superação aos ditames monetários, muito embora, 

reconheçamos que o fator financeiro foi fundamental para que estas mulheres 

conseguissem sair do seu aprisionamento do lar e da comunidade. Relatamos 

alcances antes nunca imaginados, com base em seus relatos e depoimentos, 

abordamos a exaustão de suas atribuições. Trabalhamos numa perspectiva de 

alcance para uma nova divisão sexual do trabalho para essas mulheres de Cristalina 

que tiveram em seus quintais produtivos esse desafio de superação das condições 

sociais, culturais e econômicas impostas. 

Na atualidade, esta discussão tornou-se necessária, tendo em vista que 

as relações sociais de sexo são sustentadas e estruturadas sob forte relação de 

poder e dominação do patriarcado, a partir da lógica da divisão sexual do trabalho. 

Essa realidade se apresenta mais forte no espaço rural e a proposta de refletir a 

organização política das mulheres, bem como a superação da organização 

econômica para organização política feminista, torna-se imprescindível no espaço 

acadêmico e profissional, pois temos a intenção primorosa de analisar como as 

mulheres agricultoras podem ter acesso e construir espaços de organizações 

políticas e sociais, conhecendo suas estratégias cotidianas para a expansão e 

manutenção de conquistas e direitos. 

Vale salientar que, tendo a arte da xilogravura como um referencial a ser 

exposto acerca da realidade que foi estudada, o espaço do campo, o nordeste, a 

convivência na dinâmica do campo, buscou-se nas obras xilográficas de Jose 
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Francisco Borges e Severino Borges, na abertura de cada capítulo, a capacidade de 

retratar de forma critica e resistência das mulheres agricultoras familiares do campo. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – A quebra do milho 

 
Fonte: Xilogravura de José Francisco Borges 
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2 TRABALHO, DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO: BREVES CONSIDERAÇÕES 
 

“Vive dentro de mim a mulher cozinheira (...), 
a mulher do povo (...); a mulher roceira, (...) 
trabalhadeira, madrugadeira, bem parideira, 
bem criadeira”. 

 
Cora Coralina 

 

O trabalho é um ato individual e ao mesmo tempo social. É ato individual, 

porque necessita da fruição de pensamento e do dispêndio de energia física para 

fazê-lo; é ato social, porque seus resultados sempre vão repercutir na existência dos 

demais seres de sua espécie. Autores como Marx (2013) e Lukács (2013) abordam 

a dimensão ontológica do trabalho e a caracterização de tal atividade como 

inerentes ao ser social, através do qual, o indivíduo submete à natureza sua força 

física para transformá-la, visando proporcionar condições objetivas de vida em 

sociedade, conforme vislumbrou na consciência. Tal atividade oportuniza ao homem 

a transformação de si, pois o ato criador permite o alcance de conhecimentos e 

habilidades essenciais ao desenvolvimento humano e social. 

Nesse sentido, torna-se fundamental pensar o trabalho e a sua relação 

com a transformação da natureza de forma indispensável a sua reprodução, assim 

segundo Marx, nos diz: 

 

O trabalho é um processo entre homem e natureza, um processo em 
que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 
metabolismo. Ele mesmo se defronta com a matéria natural com uma 
força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes 
a sua corporalidade, braços, penas, cabeça e mãos, a fim de 
apropriar-se da natureza natural numa forma útil para sua própria 
vida (MARX, 1983 apud LESSA, 2012 p. 31). 

 

Além dessa relação necessária e fomentadora do homem-natureza, o 

trabalho é uma atividade manual em que se refere à produtividade da força humana 

e natural. Desse modo, podemos refletir que, o trabalho é a ação do homem sobre a 

natureza, de maneira a transformá-la em produto por meio de sua força humana 

(trabalho). 

Diante destas iniciais compreensões, podemos entender que o homem, 

por meio do trabalho: age, controla e modifica a natureza para atender seus anseios 

de imediato, pelas suas necessidades humanas de sobrevivência de si e de seus 

semelhantes. O homem, na perspectiva teleológica, tem a capacidade de planejar e 
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prever (chamado de prévia ideação) para o que se faz necessário sua melhor ação 

de trabalho junto à natureza.  

Lessa (2012) se fundamenta em Mar que se propõe refletir que o trabalho 

tem como fundamento o sentido ontológico ser social.  Posto que, é exatamente a 

previa ideação que confere ao homem um estatuto diferenciado dos demais animais 

da natureza e assim tem a possibilidade de transforma essa natureza e por 

consequência esse homem se modificar. Todas essas mudanças homem – natureza 

- homem, fazem surgir novas necessidade e outras possibilidades para atender as 

demandas que foram alteradas, “[...] não apenas os indivíduos, mas também a 

sociedade evolui” (LESSA, 2012 p. 33).  

O trabalho tem uma função social muita precisa, segundo Marx (2103), 

pois faz a mediação entre o homem e a natureza, de tal modo a produzir matéria 

indispensável para reprodução das sociedades. Aqui se entende que essas relações 

de produção são bases materiais para o surgimento da organização social e 

reprodução da totalidade social da vida humana. Assim o trabalho humano é uma 

condição pertinente inerente ao ser social. 

Desta forma, os seres humanos não produzem, portanto, apenas bens 

necessários à sua existência, mas produzem suas próprias relações sociais (IASI, 

2010).  O autor nos possibilita compreender as razões sobre as quais se justifica o 

homem enquanto ser social na sua relação com o trabalho, pois o homem projeta 

suas ações para produzir seus bens com base nas suas necessidades humanas, por 

meio de sua consciência ou capacidade de pensamento.  

 Por conseguinte, o trabalho passou por um processo evolutivo e 

histórico. Uma vez que a evolução humana e do trabalho se deu pela necessidade e 

aprimoramento do uso da natureza. Segundo Antunes (2004) desde as 

comunidades primitivas se fazia presente, a exemplo no momento da coleta de 

alimento em que homens e mulheres iam conhecendo sua realidade e socializando 

aos demais. Com a presença do tempo os povos foram construindo ferramentas e 

instrumentos na perspectiva do aprofundamento do conhecimento ao ambiente em 

que viviam. E isso permitiu o aumento da produtividade por meio de suas vivências e 

experiências, fazendo evoluir sua capacidade humana de transformar a natureza. 

 Foi com a descoberta da criação e domesticação de alguns animais, que 

começaram a aumentar a produção para além de suas necessidades, acumulação 
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de produtos (sementes, caça, pesca e animais) e consequentemente explorar outros 

que não teriam tantas vantagens de produtos e produção.  

Antunes ressalta essa evolução quando diz que “o domínio sobre a 

natureza, que levou início com o desenvolvimento da mão, com o trabalho, ia 

ampliando os horizontes do homem, levando-o a descobrir constantemente novos 

objetos, novas propriedades até então desconhecidas”, como é o caso da 

linguagem. E acrescenta “[...] à medida que, desenvolve o celebro, desenvolvem-se 

também seus instrumentos: os órgãos dos sentidos” (ANTUNES, 2004, p. 15). Desta 

forma, não se pode negar que a transformação social do trabalho se constituiu para 

atender as necessidades humanas.  

No processo de trabalho se utiliza a força do trabalho, ou seja, o trabalho 

em si, seu objeto e os meios necessários para tal ação, resultando um produto que 

tem agregado um valor de uso. O valor de uso se mede através do processo do 

trabalho concreto, com fim no resultado inicialmente idealizado, subordinado a sua 

vontade, planejamento e projeção. 

O tempo de trabalho gasto para a produção do objeto através dos meios 

de produção requer um valor que acaba agregando valor ao produto, seria o valor de 

uso e troca, sendo estes fontes de valores. 

Segundo Iamamoto e Carvalho (1998) no valor de troca está incluído o 

trabalho e força desempenhada para produção, sendo realizado e acrescido de 

outros valores e da mais-valia, sendo este último aspecto considerado o percussor 

do lucro por meio do valor excedente. Como nos aponta Iamamoto e Carvalho (1998) 

na compreensão do trabalho como produção para mais-valia: 

 

Sua tendência é criar a maior quantidade possível de trabalho 
materializado, isto é, valor, e ao mesmo tempo, reduzir o tempo de 
trabalho necessário à reprodução da força de trabalho a um mínimo, 
ampliando o tempo de trabalho excedente (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 1998, p. 58). 
 

Precisamos entender que o modo de produção capitalista não está 

deslocado das relações sociais geradas na produção. Uma vez que a vida social, 

política e intelectual é condicionada pelo modo de produção da vida material, da 

mesma forma, a consciência do homem é determinada pelo seu ser social, pela 

forma de organização social na qual o indivíduo vive. Todo o mundo no qual o 

homem vive é um produto histórico, mediado pelo trabalho. Marx nos traz “Todo o 
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sistema de produção capitalista repousa no fato de que o trabalhador vende e sua 

força de trabalho como mercadoria”. (MARX, 1985c, p. 48) 

Na venda da força de trabalho, além da mercadoria produzida existe um 

trabalho realizado que não é pago, em que se materializa como trabalho excedente 

e esse “a mais” pertencem ao capital que está no valor de uso e troca que é dado a 

mercadoria, sendo constituído o processo de mais-valia, valorização do capital em 

cima do trabalho, o que consideramos exploração da mão de obra, pois o salário 

que é pago não condiz ao trabalho e força despendida para realização do mesmo. 

Nesse sentido, nos fundamenta Sara Granemann (2009) quando nos aponta o 

estranhamento do homem no que ele produz e a expropriação da força de trabalho 

por meio do trabalho excedente e diz: 

 

A sociabilidade contida em um modo de produção que transforma a 
tudo em mercadoria, a começar pela força de trabalho, tem como seu 
resultado relações sociais e atividade laborativas mesma de produzir 
bens e os produtos necessários à vida social, como algo penoso, 
alienado, no qual o próprio produtor não se reconhece nos frutos de 
seu trabalho (GRANEMANN, 2009 p. 233). 

 

Nessa dinâmica metabólica do sistema capitalista se faz necessário o 

entendimento de trabalho, como categoria a ser contextualizada na relação da 

atividade especificamente humana com o desenvolvimento da divisão do trabalho. 

Uma vez que devemos entender a existência concomitante da divisão do trabalho e 

as relações sociais que se produz. 

O capital, segundo Antunes (2009), operou a separação entre a produção 

para atender efetivamente as necessidades da vida humana e a reprodução para 

atender a si própria. Desta forma, o trabalho subordinou o Capital. 

Com o passar do tempo, a produção que antes centralizava na 

sobrevivência, superou a necessidade e associada à possibilidade de escassez de 

alimentos, surge à necessidade de acumulação da produção, aproximando-se do 

excedente.  Esse excedente acabou despertando no homem a detenção do poder. 

Poder esse vislumbrado na divisão de terras por meio da propriedade privada que, 

consequentemente, levou a também à divisão de classes na sociedade.  

O modelo de produção capitalista se revela num determinado contexto 

sócio histórico. Favorece o aumento da capacidade produtiva dos seres humanos e 

instaura uma nova relação social fundamentada entre os que possuíam meios de 
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produção necessários e estes fins, e aquele desprovido dos meios de produção, que 

se submetem a única forma de sobrevivência disponível na venda da força do 

trabalho. 

O advento da industrialização da produção foi propiciador para evolução 

desse modelo de produzir e lucrar. Deste modo, o chamado capitalismo industrial, 

ficou caracterizado por muitas evoluções que foram primordiais, especialmente, com 

a utilização do carvão mineral como fonte de energia para a indústria têxtil recebeu o 

invento da máquina a vapor, a inserção de outras nações no processo, como 

França, Alemanha, Estados Unidos e Japão. Porém, em todos esses processos de 

desenvolvimento da sociedade capitalista e sua expansão a nível mundial, a classe 

trabalhadora se viu obrigada a vender sua força de trabalho, sendo expropriada de 

toda sua propriedade em nome de sua sobrevivência, passando a ser assalariado e 

incorporado a um sistema de produção que valoriza e se mantém através da mais - 

valia da produção.  

Iamamoto (1998) retrata trechos do cenário histórico na década de 20 no 

Brasil, nos mostra que era de não somente homens, mas mulheres e crianças 

trabalharem 14h ininterruptas para sobreviver com baixíssimo preço da força de 

trabalho.  A exploração voraz do capital a classe trabalhador se proclamava tanto no 

aspecto das condições de saúde por meio de trabalho insalubre e desumana, sem 

nenhum acesso a garantia de direitos trabalhistas. Como pelo aspecto a habitação, 

uma vez que, estes tinham que se aglutinarem em cortiços nos grandes centros 

industriais em condições precárias. A classe trabalhadora contava com o desalento, 

fome, miséria, alienação, adoecimento, degradação moral e intelectual. 

Após a segunda Guerra Mundial sentiu-se um progresso por meio do 

incremento tecnológico, assim ocorre uma transformação considerável nos meios de 

produção na industrialização, havendo uma expansão na produção e consumos de 

bens duráveis combinados com o avanço da urbanização. Tais modelos se 

caracterizam pelo trabalho fragmentado, negando a criatividade e a capacidade 

intelectiva dos trabalhadores. 

Segundo Chesnais (1996) as transformações substanciam o mundo do 

trabalho em virtude da expansão da globalização do capital. O autor aponta para o 

contraponto desse processo de crescimento e lucratividade que é a degradação da 

vida da população, em especial, a deletéria do desemprego, da destituição dos 

direitos sociais, trabalhistas e de cidadania.  No bojo da decorrência dessas 
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transformações societárias Antunes (1999) nos fala que a classe trabalhadora, 

aquela que vive do trabalho, se apresenta multifacetada, diversificada, complexa e 

heterogênea. 

Diante este sistema de exploração da classe trabalhadora que se 

avolumam cada vez mais a produção da pobreza, Carmem (2005) traz às 

inquietações que se fazem presente nesse cenário.  Devemos compreender que no 

que se refere às desigualdades sociais e econômicas existe a predominância da 

flexibilização do trabalho, que torna tudo tão vergável que acaba desconfigurando as 

garantias dos direitos, comprometendo severamente as condições dignas de 

trabalho. Essa nova configuração das relações de trabalho proporciona a 

parcialidade às terceirizações, inclusive, a informalidade.  Desta forma, o que parece 

inovador e moderno, como os novos modelos de reestruturação da produção e das 

relações de trabalho são na verdade, formas antigas de expropriar a classe 

trabalhadora. 

Ferreira (2005) afirma que “são as mulheres, sobretudo, que têm ocupado 

estes postos de trabalho mais precários, numa visível e cruel mostra da 

incorporação das desigualdades da divisão sexual do trabalho para fins de 

acumulação capitalista”. Nesse sentido, a reestruturação da produção se manifesta 

de forma exponencial no que tange as desigualdades no trabalho das mulheres e 

isso é histórico, pois o lugar que ocupam e as relações de trabalho aos quais tiveram 

que se submeter justifica-se pela exploração e opressão. 

Reconhece-se na contemporaneidade a regressão e erosão dos direitos, 

das políticas democráticas e as garantias mínimas de sobrevivência da classe 

trabalhadora por meio do seu trabalho, especialmente para com as mulheres. 

Segundo Marx e Engles (2009), é por meio do processo de produção que 

a divisão do trabalho possui uma dimensão universal, porém construída e 

determinada socialmente, pois é através do trabalho que se explora as classes e 

que se promove relações sociais de produção distintas.  Essa divisão social e sexual 

do trabalho potencializa o fetiche do capital. 

A organização das relações de trabalho se estrutura por meio da divisão 

social desse trabalho, que tem fatores como hierarquia, sexo e idade, 

preponderantes para a manutenção do modo de produção capitalista. 

 
2.1 DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO COMO BASE ANALÍTICA PARA COMPREENSÃO 
DA SITUAÇÃO DAS MULHERES NA SOCIEDADE. 
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No processo histórico da organização do sistema de produção, Marx 

(1983) apresenta as primeiras formas de divisão do trabalho, remetendo-se ao 

período em que o trabalho era realizado para produção comum as tribos. Trata-se 

de trabalhos desenvolvidos de forma coletiva pelas tribos para garantir igualdade de 

condição de sobrevivência a todos os membros. 

 

Dentro de uma tribo, origina-se uma divisão do trabalho que evoluiu 
naturalmente de sexo e idade, sobre uma base puramente filosófica, 
que amplia seu material com a expansão da comunidade, com o 
crescimento da população (MARX,1983, apud BARRADA, 2014 p. 
37). 

 

Neste sentido, a propriedade comunal tinha sua forma de organização 

pautada no trabalho coletivo por todos os membros. A divisão do trabalho no interior 

das sociedades “ditas igualitárias” ocorreria de forma espontânea e o fruto do 

trabalho era compartilhado no interior das tribos, no intuito de satisfazer as 

necessidades e garantir reprodução na mesma.  

 No tocante as mulheres, segundo Firestone (1976), em todos os estágios 

e culturas presentes na historia da humanidade a condição biológica da reprodução 

foi justificativa para sua opressão. A autora nos acende a reflexão acerca de que a 

opressão feminina não se deu estritamente nas relações sociais econômicas, mas 

que o fator maternidade e manutenção alimentar das crianças (dependentes) 

geraram proporções significativas de opressão e condicionaram sua submissão pelo 

poder de dominação masculina.  

Nos estudos de Simone de Beauvoir em 1949, começa-se a refutar o 

determinismo biológico como uma imposição que reserva às mulheres um destino 

social de mães. A maternidade começava, então, a ser compreendida como uma 

construção social, que designava o lugar das mulheres na família e na sociedade, 

sendo isto, uma das causas principais do exercício da dominação do sexo masculino 

sobre o sexo feminino. 

 Nesse sentido, devemos compreender que a relação de opressões 

sofridas pelas mulheres tem fatores, que perpassam pela caracterização da 

reprodução biológica, como limitadora e determinante para o exercício da 

maternidade obrigatório para as mulheres.  

 A condição biológica reprodutiva traz consigo a necessidade de 

permanecer em um lugar em virtude da gestação, parto, amamentação e 
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consequentes cuidados com as crianças. Assim, as mulheres passaram a não se 

deslocar como anteriormente e essa condição determinava a ausência delas no 

espaço público, confinando-as ao espaço privado e à dominação masculina. 

Com isso, historiadores argumentam que essa permanência fez emergir a 

divisão sexual do trabalho uma vez que atividades de plantio para a subsistência do 

grupo ficaram sob a responsabilidade das mulheres, e a caça tornou-se atividade 

predominantemente masculina. Deste modo, a organização do trabalho se pautava 

na divisão sexual do trabalho de forma hierarquizada, tendo como balizador o 

gênero e a idade. No entanto, não causava desigualdades sociais entre os membros 

da tribo. 

Tabet (2014) nos aponta o pensamento de Godelier (1977) o qual afirma 

que a “[…] divisão do trabalho só se instaura com a caça de animais de médio e 

grande porte, induzindo a complementaridade econômica dos sexos e sua 

cooperação permanente” (GODELIER, 1997 apud TABET, 2014, p. 102). Tal 

pensamento nos mostra a importância de compreender que essa divisão do trabalho 

se expressa pela dominação orientada e assimétrica, fazendo emergir a divisão 

sexual do trabalho, dentro de uma lógica que promove a separação das tarefas de 

homens e mulheres de forma velada, naturalizada e determinada socialmente. 

Com a forma de evolução de suas vivências e novas descobertas as 

tribos foram gradativamente produzindo mais do que consumiam, bem como o 

auxílio da domesticação dos animais, inclusive, conhecendo a agricultura. Assim, 

começaram a sobrepor o modo de produção comunal e coletiva, alterando as 

relações sociais de produção e, por conseguinte, foram surgindo às propriedades 

privadas. Consequentemente, novas relações de produção começam a se constituir 

e também novas relações monogâmicas e patriarcais. Essas mudanças são 

apontadas por Engels (2012): 

 

No antigo lar comunista que compreendia numerosos casais com 
seus filhos, a direção do lar confiava as mulheres, era uma indústria 
socialmente tão necessária quanto a busca de víveres de que 
ficavam encarregados os homens. As coisas mudaram com a família 
patriarcal e ainda [...] é o homem que tem que ganhar os meios de 
vida, alimentar a família, pelo menos nas classes possuidoras; e isso 
lhe dá uma posição dominadora, que não exige privilégios legais 
especiais (ENGELS, 2012, p. 96-97) 
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Vale ressaltar que o surgimento da propriedade privada, dentre várias 

situações, reverberou no modelo de casamento monogâmico, em que a prole teria 

que ter uma paternidade inquestionável a partir da monogamia das mulheres. A 

Revolução Francesa e Revolução Industrial, século XIX, promovem a redefinição 

dos papeis sociais dos indivíduos e consequentemente reforçam a função social da 

família; em que são enaltecidas as funções reprodutivas, a patriarcal e monogâmica. 

Na intenção de atender a demanda do modelo de produção capitalista e 

como forma de garantir a manutenção e preservação da riqueza, foi sendo dada ao 

homem uma importância e privilegio social de maior valor, cujo aumento de seus 

bens incluía o poder de posse sobre a mulher e os filhos.   

No tocante as mulheres, estas desenvolviam um papel exclusivo de 

cuidado e zelo por essa base familiar, sempre reafirmando os ideais de filhas 

casando-se cedo para seguir os passos da mãe, uma mulher frágil, submissa, 

contida e respeitável.  O modelo de família monogâmica e patriarcal segundo 

Amorim (2015) desempenha uma função econômica, seja para preservação, 

reprodução e/ ou distribuição de riquezas. Nesse sentido, a condição sócio-histórica 

de subordinação das mulheres tem como uma de suas bases estruturantes a 

propriedade privada. 

Todavia, sabemos que a propriedade privada é precursora das relações 

patriarcais, a qual reforça a função social desse homem como dono e proprietário de 

seus bens, inclusive das mulheres, sejam essas esposas, irmãs e escravas, no 

favorecimento do acúmulo da riqueza.  

Enfatizamos que a relação de produção e reprodução no sistema 

capitalista se revela na divisão social do trabalho, cuja concretização se dá entre as 

classes e o sexo, a qual se operacionaliza através da fábrica e da família. De certo, 

Kergoat (1986) apresenta as relações sociais fundamentadas na produtividade e na 

reprodução, as quais se pautam na contradição, no antagonismo e na luta pelo 

poder. Por isso, entendemos que a dinâmica contraditória se pauta em dois grupos 

simultaneamente, nas “[…] relações entre os sexos e relações de classe, relações 

que chamaremos respectivamente opressão e exploração” (KERGOAT, 1986 p. 83). 

Kergoat (2009) assegura que a divisão sexual do trabalho é balizada em 

relações antagônicas, ou seja, de poder e de dominação. Essa relação se manifesta 

por meio da construção social das diferenças nas atividades do homem e da mulher 

com bases estruturantes. A autora ressalta outro aspecto importante (tão logo será 
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aprofundado), a hierarquização, pois ela se faz presente nas relações entre os 

sexos, a qual culmina em uma relação de poder e opressão do homem sobre a 

mulher. 

A autora contesta a ideia dominante de que a divisão do trabalho é algo 

natural e voluntário. Conduz ao entendimento que essas desigualdades se 

apresentam nas relações de trabalho e na forma de organização da produção, pois 

se pautam em determinações construídas socialmente e historicamente. Diante 

disto, a autora afirma que:  

 

Elas a adquiriram, inicialmente, através de um aprendizado (na 
profissão de futura mulher, quando eram meninas), depois mediante 
uma formação contínua (trabalhos domésticos). As operárias não são 
operarias não-qualificadas ou trabalhadoras manuais porque são 
malformadas pela escola, mas porque são bem formadas pela 
totalidade do trabalho reprodutivo (KERGOAT, 1987 p. 84). 

 

Contudo, a autora difunde uma nova leitura que perpassa as vivências da 

mulher no espaço doméstico, no mercado de trabalho e nas demais relações 

sociais. A caracterização do processo histórico-social de desigualdade se 

manifestou nas relações de trabalho entre homem e mulher, ou seja, entre os sexos, 

que se expressam na divisão sexual do trabalho. 

Kergoat (2010) se fundamenta na categoria divisão sexual do trabalho 

sendo esta socialmente construída pelos papéis hierarquizados e segregados 

definidos diante da sociabilidade do homem e da mulher. Assim, ao homem cabe a 

esfera produtiva, consequentemente, o espaço público, tendo estes um valor 

socialmente agregador. As mulheres a esfera reprodutiva, ficando para elas à 

condição de subordinação no espaço privado. Assim sendo, podemos refletir que 

essa divisão sexual não se limita as diferenças entre homem e mulher, ou seja, no 

âmbito biológico, mas, perpassa às distinções de papéis normatizados pela questão 

de gênero. 

 

A divisão sexual do trabalho é uma forma de divisão do trabalho 
social decorrente das relações sociais entre os sexos, mais do que 
isso é um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre 
os sexos. Essa forma é modular, histórica e socialmente. Tem como 
característica a designação prioritária dos homens à esfera produtiva 
e das mulheres a esfera reprodutiva e, simultaneamente, a 
apropriação pelos homens das funções com maior valor é adicionado 
(político, religiosos, militares, etc.) (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 
599). 
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Diante disso, as autoras apresentam dois princípios que configuram a 

divisão sexual do trabalho. O primeiro, diz respeito à separação, que consiste na 

existência de trabalho de homem e trabalho de mulher; a segunda configura-se no 

princípio hierárquico, o qual se fundamenta em trabalhos distintos, sendo o trabalho 

de homem com valor maior agregado, do que o trabalho da mulher. 

Ademais, existem três aspectos expostos pelas feministas materialistas 

Hirata e Kergoat (1994) que precisam ser entendidos na divisão sexual do trabalho, 

são eles: sexo, raça e classe. Esses aspectos se mostram de maneira coextensiva e 

consubstancializada5 de maneira a compor intrinsecamente a condição de opressão 

e exploração das mulheres. 

Hirata e Kergoat (1994) utilizam o conceito das relações sociais de sexo 

para afirmar que as relações de classe e sexo são relações estruturantes e que 

fundamentam a sociedade. Uma vez que, a sociedade se constitui e utiliza da classe 

e do sexo com intuito de se organizar, tendo como base as desigualdades e as 

relações de opressão recaídas sobre as mulheres. Cisne (2014) complementa o 

pensamento das referidas autoras apontando que:  

  

A divisão sexual do trabalho, por conseguinte, não pode ser 
compreendida apenas como uma diferença entre os trabalhos 
realizados por homens e mulheres e sim com a base das assimetrias 
e hierarquias contidas nessa divisão, e que se expressam nas 
desigualdades existentes, dentre outros aspectos, nas carreiras, nas 
qualificações e nos salários entre os sexos (CISNE, 2014, p. 89) 

 

Portanto, Cisne (2014) considera a importância de elucidar que a divisão 

sexual do trabalho está além das desigualdades entre o homem e mulher, pois se 

compreende que existem relações sociais mais amplas, que perpassam pelas 

relações sociais de sexo6, tratada como o antagonismo de classes na ordem 

                                                
5 Para os elementos explicados nos apropriamos dos escritos de KERGOAT (2010) que nos fala da 
consubstancialidade e coextensividade que se pauta em uma forma de leitura da realidade social. É o 
entrecruzamento dinâmico e complexo do conjunto de relações sociais, cada uma imprimindo sua 
marca nas outras, se ajustando às outras e se construindo de maneira recíproca.  Quer nos dizer que, 
as relações sociais são envolvidas intrinsecamente umas com as outras. “Elas interagem e 
estruturam, assim, a totalidade do campo social”. Quanto à coextensividade, ela aponta para o 
dinamismo das relações sociais. O conceito procura dar conta do fato de que as elas se produzem 
mutuamente. Existe um entrecruzamento dos elementos de sexo, raça e classe, de maneira que 
interagem e se estruturam as relações desiguais entre homens e mulheres. 
6 Segundo Cisne (2014, p. 67) o conceito francês de relações sociais de sexo (ropports) dizem 
respeito às relações sociais mais amplas, permeadas por conflitos e antagonismos de classe, para 
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estrutural, superando a ideia de simples relações de diferença entre homens e 

mulheres no campo individualizante. A referida autora afirma que o conceito de 

relações sociais de sexo está “[...] diretamente fundamentado no de relações socais 

de classe” (CISNE, 2014, p. 62). Coexistindo também com “raça e sexo”, uma vez 

que, a força do trabalho que é vendida está indissociável do corpo e de suas formas 

de exploração e dominação. 

Observamos que Devreux (2005) corrobora igualmente com o conceito 

das relações sociais de sexo e defende que existem três modalidades de 

expressões desse conceito que são: a divisão sexual do trabalho; a divisão sexual 

do poder e a categorização do sexo. Diante disso, essas três modalidades de 

divisão e, por conseguinte, a hierarquização dos homens e das mulheres, as 

diferenças de atividade de trabalho, a relação de poder e os valores ligados a essa 

desigualdade constituem a relação social de sexo propriamente dita.  

Assim, o sexo e as relações sociais se expressam por meio do critério de 

classificação dos indivíduos e de representatividade social diferenciada. 

Enfaticamente, afirmamos que a divisão sexual do trabalho é o elemento basilar que 

rege o lugar social dos homens e das mulheres, cujo cerceamento se manifesta 

como a dificuldade de ocupação das mulheres no poder.  

Costa e Pinheiro (2016) sintetizam essa compreensão de inferiorização 

explicitando que: 

 

Refletir sobre as relações sociais de sexo, também requer explicitar o 
processo de dominação e exploração. O capitalismo se apropria das 
relações desiguais produzidas pelo racismo e pelo sexismo, 
mercantilizando todas as relações sociais e fortalecendo os 
processos de dominação/exploração – mais do que isso, de 
apropriação. O legado da coisificação e naturalização dessa 
apropriação sobre as mulheres advém da ideologia naturalista, ao 
conceberem como sujeitos naturais, com um destino traçado com 
base em suas características biológicas (COSTA; PINHEIRO, 2016, 
p. 364). 

 

Ressaltamos que a condição de dominação e exploração das mulheres, 

quer sejam nos espaços de produção ou reprodução, acontecem também de forma 

concreta no cotidiano, pois são imersas numa relação de poder extremamente 

                                                                                                               
tanto, facilita-nos a fundamentação do nosso posicionamento teórico – político de que é impensável 
estudar as relações sociais entre os sexos dissociadas das dimensões de raça e de classe 
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contraditória. Vemos que essa condição é socialmente determinada e materializada 

por meio das relações desiguais que se compõe na estrutura do sistema capitalista.  

Vale salientar que esse sistema se oportuniza das “habilidades” 

sociabilizadas pelas mulheres para determinar a inferioridade ao do homem e, por 

conseguinte, a normatização da conduta e a padrões conservadores, que por sua 

vez, causam cegueira ao reconhecimento enquanto classe aprisionada ao trabalho. 

Dessa forma, o capitalismo delineia os comportamentos e interesses, atuando de 

forma severa sob a vida da mulher. Nesse sentido, Cisne (2015) aborda a 

normatização da conduta da mulher e seu papel na sociedade patriarcal. A autora 

destaca que o trabalho da mulher no lar, ou seja, no cuidado com a casa e com 

filhos, é visto socialmente sem valor e sendo uma atribuição inerente à mulher. 

Tendo como base de fundamentação teórica das relações sociais de 

classe e de sexo, Guillaumin (2014) mostra que em torno da discussão de 

apropriação, a qual compreende o aprisionamento como forma de exploração e “[...] 

redução das mulheres ao estado de objeto” (GUILLAUMIN, 2014, p.31) esse 

aprisionamento se domina em dois fatores, o poder e ideológico. Poder na medida 

em que o homem exerce ato de força sobre a mulher e ideológico em que os 

aspectos da natureza e biológico são empiricamente associados às desigualdades 

de homens e mulheres, estes reafirmam a inferioridade e subordinação da mulher. 

A autora nos traz o casamento, na perspectiva do aprisionamento da 

mulher, tendo em vista que, supostamente, a mulher vende sua força de trabalho à 

manutenção da família e do trabalho do marido, visando atender as diversas 

necessidades inerentes da família. Para tanto, concordamos que há uma 

naturalização da condição de exploração e dominação imposta às mulheres e que 

são úteis ao capital nas diversas possibilidades de apropriação: no tempo, no uso do 

corpo, na sexualidade e na obrigatoriedade com cuidado com outros incapazes. 

A intenção da mulher de atender as demandas da família, doravante 

existe uma presença constante da manutenção do corpo e do tempo, gerando 

apropriação da individualidade da mulher. Neste sentido Guillaumin (2014) destaca: 

 

Não há relógio de ponto aqui, mas uma vida na qual todo o tempo é 
absorvido. Devorado pelo cara a cara com os bebês, as crianças, o 
marido; e também com pessoas idosas e doentes. Cara a Cara, pois 
seus gestos, suas ações retém a mãe-esposa-filha-nora ao redor 
deles. [...] Mas as mulheres o fazem ou “devem” fazê-lo. Elas são a 
ferramenta social destinada a isso. E não se trata apenas de um 
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trabalho penoso e obrigatório [...] é também um trabalho que, nas 
relações sociais em que é realizado, destrói a individualidade e a 
autonomia. Efetuado sem salário, na apropriação de seu próprio 
indivíduo (GUILLAUMIN, 2014 p. 45-47). 
 

Segundo dados da pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

- IPEA, de 2014, o total da população ativa brasileira representa 98,6 milhões de 

pessoas e que a presença feminina no mercado de trabalho, neste ano chegou a 

51,2% desse total.  Assim, confirma-se que grande parte da massa trabalhadora é 

formada por mulheres. No entanto, 80% destas mulheres inseridas no mercado de 

trabalho estão concentradas nos serviços domésticos em um total de 6,4 milhões de 

trabalhadoras domesticas, além de outras atividades como, por exemplo, 

cabeleireiras, manicures, call centers e serviços gerais, que agregam na sua maioria  

mulheres negras com baixo nível de escolaridade.  

Outro indicador importante é que em 2014, as mulheres seguiam fazendo 

muito mais trabalho doméstico do que os homens (90% delas declararam realizar 

algum tipo de trabalho doméstico não remunerado, sendo que apenas 51% dos 

homens declararam algum envolvimento nestas atividades), inclusive apresentavam 

jornadas muito mais extensas que a deles (25,3 horas semanais, contra 10,9 horas) 

(IBGE, 2015). 

Apesar dos avanços da inserção das mulheres no mercado de trabalho e 

da perspectiva de progressão, existe ausência da isonomia no espaço do trabalho. 

Pois a pesquisa realizada nas “Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo: 

Tendências para Mulheres 2018”7, pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

revela que a taxa global de participação das mulheres na força de trabalho ficou em 

48,5% em 2018, 26,5 pontos percentuais abaixo da taxa dos homens. Além disso, a 

taxa de desemprego global das mulheres em 2018 ficou em 6%, aproximadamente 

0,8 pontos, percentual maior do que a taxa dos homens. No total, isso significa que, 

para cada dez homens empregados, apenas seis mulheres encontram-se 

empregadas com carteira de trabalho. 

Os estudos revelam disparidades significativas, uma vez que as mulheres 

ainda estão em sua maioria fora do mercado formal de trabalho e quando estão 

inseridas no espaço de trabalho fora de casa, se desdobram para executar os 

                                                
7 Informações disponíveis no site https://nacoesunidas.org/oit-participacao-das-mulheres-no-mercado-
de-trabalho-ainda-e-menor-que-dos-homens/  acesso em 12 de outubro de 2018. 
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afazeres domésticos e o cuidado para com os outros de forma acumulativa, sendo 

este um dos fatores determinantes da posição secundária ocupada pela mulher no 

mercado de trabalho.  

A ONU Mulheres no Brasil8 elenca discussões em torno do mercado de 

trabalho e gênero perpassando pelo avanço do mercado de trabalho que, no 

entanto, culmina com a desvalorização das mulheres neste espaço, com “trabalhos 

menos lucrativos e que não permitem desfrutar dos benefícios”.  E acrescenta que o 

valor do trabalho doméstico não remunerado (cozinhar, limpar, cuidar de crianças e 

dar atenção a pessoas idosas, pessoas com deficiência) são tarefas que a economia 

depende e representa entre 10 e 39% do PIB, podendo pesar mais na economia de 

um país do que pesam a indústria manufatureira ou a do comércio.  Desta forma, o 

capital depende do trabalho da mulher no espaço privado, uma vez que o trabalho 

do cuidado não remunerado é obscurecido, este serve para superação das 

carências em matéria de serviços públicos e infraestrutura. Nesse sentido, 

afirmamos que o trabalho das mulheres e do cuidado sustenta a economia e realiza 

a manutenção do capital; para tanto, é uma carga e uma barreira injusta para a 

igualdade de participação no mercado de trabalho, bem como, a participação das 

mulheres em outros espaços sociais de discussão coletiva.  

 Refletir acerca do trabalho realizado pelas mulheres nos aproxima das 

relações sociais de sexo, como fundamento para a compreensão das relações 

antagônicas entre homem e mulher no sistema capitalista, bem como as condições 

desiguais que predominam na vida cotidiana das mesmas. Para tanto, não 

pretendemos dissociar das análises das relações patriarcais, defendido como 

categoria importantíssima e também significativa na compreensão que pretendemos 

abordar. 

Assim, vemos que nas relações patriarcais prevalece o conceito de 

dominação, cuja predominância está nas relações desiguais e dominação de 

homens sobre as mulheres. Essas relações de poder se perpetuam pela 

necessidade de obediência política e social advinda do sistema de produção 

capitalista, no qual apontamos o casamento como um ponto de partida para ilustrar o 

direito patriarcal que se afirmar no cotidiano das mulheres.   

                                                
8 Informações disponíveis no site: http://www.onumulheres.org.br/noticias/trabalho-de-cuidados-
oscila-entre-10-e-39-do-pib-de-paises/ acesso em 12 de outubro de 2018. 
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Nesta perspectiva, Delphy (2009, p.173) compreende patriarcado “[...] 

designada uma formação social em que os homens detêm o poder, ou ainda, mais 

simplesmente, o poder é dos homens”. Desse modo, pensar o sujeito homem nos 

faz refletir que desde o inicio da humanidade, a superioridade do sexo masculino 

permitiu-lhe condições de privilégios e nunca abdicaram dessa condição, uma vez 

que na sociedade patriarcal e machista existem os que se favorecem desse status 

para exercer a “dominação masculina” ou de “opressão das mulheres”. Esses 

elementos são constitutivos das relações antagônicas entre homens e mulheres. 

Por conseguinte, Camurça (2007) considera que as relações sociais de 

gênero são permeadas de relações de poder e privilégios, que se fundamenta nas 

diferenças biológicas do sexo. Desta forma, utiliza-se esse princípio, para normatizar 

hegemonicamente a construção social das vidas das mulheres e sua condição, 

numa perspectiva hierárquica e de fortalecimento das diferenças entre homens e 

mulheres. Diante disso, vimos que essas diferenças impactam e recolocam as 

mulheres em determinados espaços socialmente construído, como é o caso do 

espaço privado, do lar, dos afazeres domésticos. 

Nesse sentido, as relações sociais de gênero são estruturadas na vida 

social que se substancia na divisão social do sexo presente e construída no 

desenvolvimento da sociedade capitalista. Assim, podemos enxergar que as 

mulheres são parte e inseridas numa sociedade em que o modelo produtivo as 

tornam vitimas da opressão sexista. 

Saffioti (2015) afirma que esse raciocínio patriarcal, que se pauta na 

relação de poder e suas estruturas se propagam não somente pela sociedade, mas 

também, pelo Estado, uma vez que o patriarcado é uma expressão política e 

ideológica.  Considera importante a dimensão histórica da dominação hierárquica 

masculina em que estes pactuam para exercer a opressão às mulheres, tendo aqui 

um recorte de classe social e raça. 

Nesta lógica a autora, fornece um aporte teórico para afirmarmos que as 

relações sociais de sexo não são consideradas opostas às relações patriarcais, pois 

as duas relações podem ser vistas como formas complementares para o 

entendimento da condição da mulher. 

Assim, o aporte conceitual da divisão sexual do trabalho nos garante 

compreender que as relações sociais de sexo, classe e raça são estruturantes no 

sistema do capital e do trabalho. Assim, essas relações se articulam com as 
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patriarcais, elucidando a necessidade de se desconstruir a condição natural das 

desigualdades entre os sexos. Bem como, revelar o trabalho doméstico feminino – 

invisível - como instrumento fundamental para produção, reprodução econômica e 

organização da sociedade.  
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CAPÍTULO 3 

 
Figura 3 – A camponesa 

 
Fonte: Xilogravura de José Francisco Borges 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
42 

 

3 DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO NO CAMPO: UM OLHAR SOBRE A 

AGRICULTURA FAMILIAR 

 

A gente não quer um pedaço de terra ruim, 
queremos escolher um pedaço de terra boa para 
plantar, queremos quintais produtivos para mostrar 
o quanto aquele pedaço de terra significa na 
economia na produção de alimentos para a casa e 
para a alimentação saudável. 

 
Margarida Andrioli (Camponesa e Militante) 

 

Na intenção de compreender o panorama social que o espaço rural tem 

assumido na sociedade brasileira, se faz necessário ressaltar dados da IBGE de 

2010 os quais apontam que cerca de 30 milhões de brasileiros vivem no meio rural. 

Esse número corresponde a pouco mais de 15,65% de toda a população do país; os 

domicílios rurais localizados na região Nordeste chegam acerca de 26,87% desse 

total. O meio rural nordestino tem significado que transcende à produção agrícola 

abrangendo o aspecto cultural, econômico, social e político.  

Neste contexto, pretendemos expor de forma sintética o conceito de 

agricultura familiar e de campesinato, visando elucidar o entendimento da realidade 

do campo. Propomo-nos também a trazer uma aproximação à comunidade rural de 

Cristalina que se estrutura dentro do PNCF. 

 

3.1 O ESPAÇO RURAL E AGRICULTURA RURAL CAMPONESA 

 

Estudiosos da origem da agricultura (MAZOYER; ROUDART, 2010) 

apresentam um resgate histórico e expõem que desde o período paleolítico recente 

(ou superior) correspondente a 40.000 a 11.000 anos antes da era Homo Sapiens 

Sapiens, já existia prenúncios de coleta e caça. Já no período Neolítico com o 

advento da lapidação da pedra o homem pré-histórico conseguiu produzir 

instrumentos e lâminas que favoreceram a adaptação dos mesmos a novos espaços 

e formas de exploração dos recursos naturais.  

Nesse sentido, os autores ressaltam que o homem não nasce agricultor, 

ele era caçador-coletor, ou seja, não existia um saber inato sobre agricultura. Ao 

homem cabia livremente inventar um sistema de cultivo de plantas e criação de 

animais ajustando as necessidades de manutenção e sobrevivência. 
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Por milênios, os seres humanos utilizaram o trabalho na terra para retirar 

dela sua manutenção material, por assim entendemos que o aumento da 

produtividade está associado à deterioração da vida de uma parcela substantiva da 

população rural, tendo em vista, que para haver um melhoramento dos alimentos 

deve-se agregar a exploração, a desapropriação dos valores das habilidades 

construídas ao longo de anos de história do campo. 

No Brasil, atualmente, são chamados de agricultores familiares já 

receberam (e/ou ainda recebem) diferentes nomenclaturas. O/A homem/mulher rural 

são conhecidos como roceiros, caipiras, caboclo, entre outras, cujo significado 

fazem referência ao agricultor/a, como sendo àquele que vive e trabalha no campo.  

No entanto, essas nomenclaturas remetem a significações de pessoa rústica, 

atrasada e ingênua. São palavras depreciativas, ofensivas, muitas vezes 

relacionadas à preguiça, a pouca disposição para o trabalho. Nesse imaginário 

social dos atores que se faz presente no campo, Vasconcellos (2009) ressalta as 

obras de Monteio Lobato que era um patriota, mas que se utilizava do eufemismo no 

intuito de tocar a todos acerca da pobreza e miséria no campo, o que por 

consequência, ficou sendo perpetuado de forma pejorativa e desvalorizada a cultura 

do campo. 

 Nesse sentido, observa-se que existem pouquíssimos registros sobre o 

papel dos agricultores que produzem alimentos para a construção do país, sendo o 

passado contado apenas sob a perspectiva da grande agricultura escravista, 

monocultora e de exportação – o ciclo do açúcar, o ciclo da borracha e o ciclo do 

café exemplificam essa tendência. Por assim dizer, enquanto a grande propriedade 

voltada à monocultura de exportação recebia estímulos e garantias dos governantes, 

esses camponeses ligados a cultivos alimentares dirigidos ao abastecimento interno 

eram colocados à margem das políticas públicas. Em suma, os dados divulgados em 

novembro de 20139 no governo de Dilma Rousseff, apontam que foram 

disponibilizados recursos na ordem de R$ 136 bilhões para o agronegócio, enquanto 

a agricultura familiar receberá R$ 21 bilhões, ou seja, 15,4% do total, lembrando que 

agricultura familiar é responsável por 70% do que é consumido no Brasil, cuja 

realidade torna-se discrepante e preocupante. 

                                                
9 Informações disponíveis em: http://contraosagrotoxicos.org/recursos-para-o-agronegocio-superam-
os-da-agricultura-familiar/. Acesso agosto de 2018.  
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Segundo estabelece as diretrizes de formulação de Política Nacional da 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais10, na Lei de nº 

11.326/2006 no seu artigo terceiro, o agricultor familiar rural é caracterizado como:  

 

Aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 
simultaneamente, aos seguintes requisitos: i) não ser detentor, a 
qualquer título, de área maior do que quatro módulos fiscais; ii) 
utilizar predominantemente mão-de-obra da própria família nas 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
iii) ter renda familiar originada, sobretudo, de atividades econômicas 
vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; e iv) 
dirigir seu estabelecimento ou empreendimento com sua família 
(BRASIL, 2006, art. 3) 
 

Esses critérios servem de parâmetros, porém se apresentam de forma 

engessada e fundamentada somente nos critérios da quantidade de módulos fiscais, 

das condições de renda, acesso a terra e da sobrevivência. 

Nesse sentido, não seria adequado ter uma visão reducionista e pautada 

na exploração capitalista em que privilegia a unidade produtiva no tocante ao seu 

espaço físico e partilha do acesso à terra. Essa definição proveniente da política 

limita-se a condição de pobreza na medida em que condiciona a classificação de 

agricultor no tocante a questão da renda baixa ou até mesmo de extrema pobreza. 

Assim, cabe reter na discussão que, essa posição da política do Estado, através de 

determinações e condições que intensificam a exploração do capitalismo acerca do 

enunciado da produção agrícola.  

Ora, destacamos a naturalização do ideário de que a agricultura familiar 

está fadada ao atraso, no entanto, torna-se questionável essa perspectiva, pois 

enquanto agroindústrias e grandes propriedades rurais dominam a produção 

agrícola voltada para a exportação, à agricultura familiar está crescendo e, 

atualmente, é responsável por 70% dos alimentos consumidos internamente no país 

(ONU, 2016). Segundo o Marco de parceria das Nações Unidas para o 

desenvolvimento sustentável 2017-2021 (ONU/2016) os investimentos em políticas 

para apoiar os/as agricultores/as familiares “[...] somaram R$ 17,3 bilhões em 2013; 

o orçamento do programa de crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar aumentou dez vezes entre 2003-2013” (p.18). Assim, existe 

uma persistência da agroindústria de usufruto das terras dos pequenos proprietários, 

                                                
10 Lei nº 11.326 de 24/ 07/2006 que no seu artigo 3º fundamenta os critérios e define o que é 
agricultor familiar rural. 
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que revela, se fosse realmente um fracasso a agricultura, os empresários não 

estariam correndo atrás de realizar negociações que só prejudica e explora a 

agricultura familiar.  

Reconhecemos que na construção da Política Nacional da Agricultura 

Familiar existe uma abordagem morfológica que tipifica e elege classificação da 

agricultura familiar, e esta por sua vez, não incorpora de forma ampliada a dinâmica 

e cultura da agricultura familiar pautada na realidade brasileira. Assim, a exemplo, 

existem os agricultores sazonais, os meeiros, e demais famílias que tem a atividade 

agrícola como fundante de subsistência e não tem acesso a terra. Estes, por sua 

vez, criam suas estratégias produtivas na atividade da agricultura familiar ocupando 

o lugar à margem da definição política, e por assim dizer, não são incluídos na 

agenda de ações do Estado, no acesso a políticas e garantias convergentes e 

abrangentes que venham a incorporar, valorizar e fortalecer a agricultura familiar 

como um todo. 

Ao analisarmos a agricultura familiar, esta atividade passou por várias 

transformações e sua produção familiar foi considerada significativamente 

importante no segmento da produção de alimentos no Brasil. No entanto, as 

condições de vida das famílias agricultoras continuam permeadas de precariedade e 

de dificuldades. Assim, se faz necessário, abranger a compreensão em torno da 

construção conceitual que passa a agricultura familiar, que trataremos a seguir. 

Wanderley (1997) levanta aspectos que consideramos inquestionáveis 

quando fala da intensidade da vida social, cultural e local, logo se apresentam no 

centro da agricultura familiar, o dinamismo e a pluriatividade que são desenvolvidas 

pelos membros familiares da agricultura.  Nesse sentido, o referido autor apresenta 

que: 

 

O ponto de partida é o conceito de agricultura familiar, entendida 
como aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é 
proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no 
estabelecimento produtivo. E importante insistir que este caráter 
familiar não é um mero detalhe superficial e descritivo, o fato de uma 
estrutura produtiva associar família-produção-trabalho têm 
consequências fundamentais para como ela age economicamente e 
socialmente. (WANDERLEY, 1997 p. 02)  
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Destacamos também Santos11 (2016) que apresenta o conceito de 

agricultura familiar “[...] como forma de agricultura praticada em uma pequena 

extensão de terra, utilizando-se a mão-de-obra familiar e destina principalmente à 

alimentação, (autoconsumo)” (SANTOS, 2016, p.333). Já Carneiro (1999) na 

perspectiva da pluriatividade12 nos norteia como característica peculiar às diversas 

atividades não agrícolas que são incorporadas na dinâmica da atividade da 

agricultura familiar. Essa perspectiva designa-se como uma estratégia para a 

economia familiar agrícola, na reprodução social, diante as diversidade do contexto 

socioeconômico do território em que essas famílias estão inseridas, nos tipos de 

família, e, sobretudo, nas relações sociais pertinentes no campo, em que essas 

famílias agricultoras se integram.  

Carneiro (1999) nos diz que alguns autores criticam a pluriatividade, uma 

vez que compreendem que a introdução de outras atividades para a sobrevivência 

da família agricultora, possa indicar a falência da atividade agrícola.  No entanto, a 

autora acredita que a pluriatividade é uma estratégia de sobrevivência econômica e 

de vida das famílias agricultoras que combina uma ou duas atividades sendo uma 

delas agricultura, que ocorre na unidade familiar e que se pode desempenhar 

diferentes funções, de acordo com a lógica da dinâmica de reprodução social da 

unidade familiar e que essa renda garante inclusive a resistência a situações 

advinda da agricultura familiar. 

Por conseguinte, a autora ressalta o entendimento da agricultura familiar 

como uma unidade de produção, em que trabalho, terra e família estão intimamente 

relacionados. Assim, defende a expansão desse conceito na perspectiva do 

campesinato dentro da agricultura familiar. 

Concordamos com o pressuposto de que agricultura familiar deve ser 

pensada no resgate do campesinato. E por assim dizer, refutamos a lógica 

dominante capitalista que defende o rural na perspectiva do agronegócio, das 

                                                
 
12 Carneiro (1999) trata da agricultura familiar na pluriatividade entendendo esta não apenas são 
estratégias oriundas na unidade produtiva, requer compreender também a unidade familiar como 
suas vulnerabilidades, flexibilidade e plasticidade que se traduz em uma heterogeneidade das formas 
de organização social e produção, e que renda obtida da atividade não agrícola por algum membro 
da família, vem a servir como complemento que reforça e garante a reprodução da exploração 
agrícola como pode indicar uma estratégia de secundarização da atividade agrícola na reprodução 
social. Sendo assim, essa pluriatividade aponta a plasticidade da forma da produção familiar na 
agricultura.   Desde já, a pluriatividade refere-se a um fenômeno que se caracteriza pela combinação 
das múltiplas inserções ocupacionais das pessoas que pertencem à mesma família.  Para melhor 
aprofundamento, vejam a autora Maria José Carneiro.  
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grandes empresas de sementes e insumos transgênicos, que disseminam o 

empreendedorismo rural como solução para produção, renda e acúmulo de capital. 

Na obra 18 Brumário, Marx (1997) caracteriza a unidade familiar 

camponesa francesa como sendo “[...] praticamente autossuficiente, produzindo 

diretamente a maior parte do que consome e obtendo assim, os meios de 

subsistência mais da troca com a natureza do que intercâmbio com a sociedade” 

(MARX, 1997 p.142). Assim, entendemos que a economia camponesa no trabalho 

familiar se centralizava na autossuficiência, a partir da extração de recursos naturais 

de forma harmoniosa como parte estratégica da produção e reprodução agrícola. 

Inclusive, Lidiane Caporal (2013) apresenta um estudo realizado por 

Mendra (1978) que delineia alguns elementos que caracterizam o campesinato 

como autonomia relativa frente à sociedade dominante, organização social e 

coletiva, e as decisões acontecerem de forma coletiva, bem como a 

automanutenção da família. Assim, temos exemplos de produção no campo no 

cenário brasileiro que abrange a perspectiva da autossuficiência e do autoconsumo, 

concordando com ideia de Marx.  

No entanto, ocorrem transformações com a inserção do sistema de 

produção capitalista que afeta diretamente a perspectiva camponesa, uma vez que, 

ocorrendo o aumento das grandes propriedades rurais e latifundiárias, as famílias 

oriundas da agricultura familiar ficam sem acesso a terra e veem seus meios de 

subsistência sendo transformados em mercadoria. 

Mediante esses conceitos, ora tratados, defendemos a ideia da 

automanutenção, autossuficiência e autoconsumo como forma de produção, pois se 

destinam à sobrevivência dos membros da unidade familiar, através da mão de obra 

e tendo a família como favorecida desse trabalho. Entretanto, não estamos a negar 

a existência e a importância da comercialização do excedente, e sim, que deve 

haver outra lógica de mercado, que seja contra - hegemônica partindo de outro 

paradigma que considere as condições impostas às mulheres no processo de 

organização econômica inseridos na divisão sexual do trabalho que seja solidária, 

cooperativa, redistributiva e de troca. Com essa nova dinâmica econômica a unidade 

familiar, possivelmente, poderá usufruir de produtos e mercadorias que não 

produzem que são necessários dentro da realidade de cada família. 

Tratando das exposições de Lidiane Caporal (2013) e Wandeley (1997) a 

agricultura camponesa se expressa pelo modelo de produção da agricultura familiar, 
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uma vez que, ela se funda no tripé: família, propriedade e trabalho. Apresentam 

elementos específicos, no que diz respeito, ao objetivo da atividade econômica, as 

experiências nos seus grupos sociais e a forma como se inserem em outros espaços 

sociais. 

Desse modo, defendemos uma agricultura familiar do campo que 

fortaleça uma relação de proximidade e peculiaridade envolvendo esses dois 

aspectos - agricultura e campesinato. Numa perspectiva de se aproximar da visão 

materialista feminista e assim promover a superação do traço andrôcentrico13, 

presente na economia dominante.  

O cenário vivenciado pelos/as agricultores/as familiares é compreendido 

como um processo de organização que se insere em uma realidade envolvendo 

trabalho, terra e família, cujo cultivo da produção é para subsistência. Essa produção 

é realizada por mão de obra familiar e se caracteriza pela utilização de métodos 

tradicionais de cultivo. 

Vale ressaltar que, a agricultura familiar do campo fundamenta-se no 

trabalho com a terra e adentra na compreensão de preservar ensinamentos de seus 

ancestrais, cultura popular, crenças e saberes com inovações tecnológicas na 

produção agrária, inclusive algumas famílias agricultoras do campo não aderem ao 

uso de defensivos e agrotóxicos na produção, manejo e cultivo e para tanto, estes 

primam pela conservação e cuidado com a biodiversidade por meio da adesão à 

diversidade de plantas e frutos. 

Esse entendimento perpassa pela ideia da existência de uma 

complexidade e heterogeneidade que envolve a agricultura familiar do campo, que 

segundo Schneider e Cassol (2014) perpassam pela análise multidimensional da 

diversidade das formas sociais familiares, a começar pela compreensão da 

organização do trabalho e da produção e sua relação com a natureza, passando 

pelo entendimento dos mecanismos de construção das estratégias de interação com 

o ambiente social e econômico e aprofundando-se na compreensão dos aspectos 

culturais e simbólicos que caracterizam as suas relações domésticas (parentesco e 

gênero) assim como os múltiplos meios de exercício da ação política.  Esse universo 

diversificado deve ser instrumento de análise mediante a perspectiva de 

                                                
13 A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a visão 
androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos que visem 
a legitimá-la. Cf. BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução Maria Helena Kühner. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. p.18.  
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desenvolvimento rural14 para que as famílias agricultoras possam, de forma ampla, 

democrática e efetiva ter condições de vida e criar espaço para garantir sua 

reprodução material, social, política e cultural. 

Deste modo, existem fatores que precisam ser reverberados quanto à 

realidade vivenciada na agricultura familiar do campo. Não se pode deixar de tratar 

da herança histórica presente nessa atividade; tendo em vista que, por longos 

períodos ocorreram o controle de terra pelos grandes proprietários para atender 

seus interesses econômicos, inclusive na insuficiência de acesso à terra que afeta o 

dinamismo rural.  Outro aspecto seria a delimitação do espaço rural e urbano, que 

consideram populações rurais como periféricas para os centros urbanos, sendo 

considerada subalterna e o êxodo rural tão presente do homem do campo para os 

centros urbanos, no contexto atual essa migração tende a ser utilizada pelos 

interesses do capital na perspectiva da exploração da mão de obra de forma a 

favorecer a agroindústria e o agronegócio. 

No panorama da agricultura brasileira o Estado tentou promover a criação 

de diversos programas e projetos de forma a viabilizar estratégia de apoio a 

modernização da produção na agricultura familiar. No entanto, conseguimos analisar 

que o acesso à terra, às técnicas agrícolas modernas e sustentáveis e o crédito 

bancário são elementos submissos aos modelos de produção imposto pelo mercado 

e, consequentemente, a qualidade de vida, a sustentabilidade e preservação das 

biodiversidades. 

 D´Oliveira (2011) evidencia que na agricultura familiar do campo se 

aprimora a construção de estratégias de resistência, na perspectiva de garantir a 

continuidade da vida no campo, o acesso aos direitos a terra para trabalhar, assim 

como condições dignas de trabalho e subsistências. Acesso aos serviços públicos 

como educação, saúde, maternidade, infância, trabalho, renda e habitação, sendo 

políticas públicas fundamentais para manter de forma digna as famílias no campo. 

Frente a esses argumentos é pertinente tratar do desenvolvimento rural 

na sua constituição junto a vidas das famílias agricultoras. Sobre as diferentes ideias 

do que seja desenvolvimento Amartya Sen (2007) apresenta que o principal meio de 

desenvolvimento se fundamenta de forma consistente na eliminação de tudo que 

limita as escolhas e oportunidades das pessoas. No entanto o crescimento 

                                                
14 Para maior compreensão de desenvolvimento no campo e sua perspectiva, sugiro o NAVARRO, 
Zander. Desenvolvimento rural no Brasil: os limites do passado e os caminhos do futuro.  Revista 
Estudos Avançados. n. 15, 2001 p 83-100 
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econômico pode ser importante como via de expansão das liberdades desfrutadas 

por homens e mulheres na sociedade. Para tanto, as liberdades dependem de 

determinantes significativos, como políticas públicas de educação, saúde, moradia e 

os direitos civis. Todavia, para compreender o desenvolvimento devemos considerar 

as mulheres nesse processo de desenvolvimento, por ser uma condição 

determinante para incidir sobre demais atores contidos nas comunidades rurais. 

Deste modo, o desenvolvimento rural e a construção do futuro atrelado a 

sustentabilidade ambiental nos estimula a observar e compreender as estratégias 

adotadas pelas mulheres do campo como meio de eliminar as privações e restrições 

pertinentes a vida destas. Uma vez que essas mulheres têm papel de constituição 

de suas famílias e do espaço do campo. 

As famílias agricultoras se empenham na resistência hegemônica 

determinista, tentando superar a ótica do rural como espaço do agronegócio puro e 

simples. Esforçam-se na promoção da preservação do meio ambiente, dos costumes 

e dos valores culturais na perspectiva da conservação da singularidade da 

simplicidade e da beleza do campo. 

Diante desse prisma de resistência surge a centralidade na família, como 

portadora de esforços de trabalho para garantia de sobrevivência e segundo 

Wanderley (1997) serve como referência e expectativa de horizontes e projetos a 

serem transmitido para gerações futuras. Para tanto, na família se desenvolve o 

papel de detentora da propriedade e são exigidas às necessidades de consumo. 

Nesse sentido, a família agricultora no campo estabelece estratégias que visam 

tanto assegurar a sobrevivência dos seus, como garantirmos à reprodução de novas 

gerações, sofrendo também, diversas transformações no interior dessas relações 

sociais. 

O meio rural na região nordeste se exibe com a predominância das 

seguintes características: aridez do clima, deficiência hídrica com imprevisibilidade 

das precipitações pluviométricas e presença de solos pobres em matéria orgânica. 

(NUNES, 2009). O prolongado período seco anual eleva a temperatura local 

caracterizando a aridez sazonal, essas especificidades são conhecidas como 

semiárido que se estadeia como realidade complexa que envolve aspectos de 

deficiência econômica, com a coexistência de áreas tradicionais ou estagnadas de 

plantios de sequeiro e por vezes áreas de plantios irrigados, ausência de recursos 

hídricos satisfatórios, por vezes nenhum.  
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Esses aspectos direcionam para a degradação ambiental por meio da 

perda gradual da fertilidade biológica da terra sendo resultado de manejo 

inadequado da terra, associado às variações climáticas locais e às características do 

solo pedregoso ou impermeável, por conseguinte, se vislumbra a degradação 

humana associada à pobreza extrema e inserção de situações de trabalho análogo a 

escravidão em nome da sobrevivência. Dessa maneira, os/as agricultores /as do 

campo tornam-se vulneráveis a possíveis alternativas apresentadas para 

enfrentamento das problemáticas do semiárido, um modelo de desenvolvimento 

fundamentado no "progresso" técnico e no domínio da natureza, colocando o 

crescimento econômico e a acumulação dos bens como suas finalidades últimas. O 

combate à seca e o utilitarismo economicista na exploração dos recursos naturais 

estão diretamente relacionados ao paradigma da modernidade, da tecnologia e do 

agro empreendedorismo. 

Diante da realidade do campo, essas mulheres que vivem no meio rural 

não precisam apreender a “conviver com seca”, haja vista que, estas criam 

diariamente suas estratégias de sobrevivência e convivência com ausência de água, 

de pouca terra para produzir, tornadas, muitas vezes, infértil, devido usos de 

agrotóxicos e defensivos, ausência de políticas como saúde, educação, moradia e 

demais necessidades básicas de sobrevivência de qualquer ser humano. 

 

3.2 A SITUAÇÃO DA VIVÊNCIA DAS MULHERES NO MEIO RURAL 
 

No cenário da agricultura familiar do campo existe uma predominância da 

ideologia dominante, cujo entendimento se centraliza ao logo da historia em torno do 

homem, daquele que “[...] reúne todas as condições para participar de todo o 

processo de trabalho” (WOORTMANN, 1997 apud MELO, 2002, p. 4). Esse modelo 

se enquadra na hierarquização do homem, por meio da relação de poder e opressão 

para com as mulheres, visivelmente presente nas relações patriarcais e machistas. 

Nesse sentido, as mulheres agricultoras atuam como protagonista de 

diversas experiências, inclusive de lutas presentes no cotidiano e no espaço público 

e privado. Nesta perspectiva, (DELPHY, 2009 apud ÁVILA, 2010, p. 117) afirma que 

“[...] a família é o lugar da exploração econômica da mulher, é isso que dá 

significado as suas produções em qualquer espaço que seja considerado como 

parte desse âmbito, como na pequena produção agrícola”. Desta forma, a essa 
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mulher agricultora está imposto à função de atender as demandas da família, 

relacionada ao cuidado, zelo, afetividade, vinculado ao mundo doméstico e suas 

inúmeras tarefas diárias, recheadas de opressão, haja vista que, essa condição se 

atrela ao seu sexo feminino.  Existe sim, o reforço social e a noção de gratuidade 

referente à reprodução do trabalho feminino, sendo este, elemento de exploração 

para o capital. 

Quando as mulheres trabalham na produção da lavoura, seu trabalho é 

considerado como “ajuda”. Do ponto de vista do desenvolvimento, a predominância 

do sistema patriarcal na agricultura familiar contribui para os papéis de gênero na 

propriedade rural, que pode afetar a supressão de algumas liberdades individuais 

das mulheres. 

D´Oliveira (2011) retoma a pesquisa de Carlos Brandão de 1999 e 

explana o cenário de manutenção do patrimônio familiar quando nos relata que “[...] 

homens e mulheres estão juntos no mesmo lugar e em tempos iguais ou diferentes, 

participando desigual e complementarmente do mesmo complexo de atividades que, 

no seu todo, realiza a vida produtiva do lugar” (BRANDÃO, 1999 apud D´OLIVEIRA, 

2011, p. 51). Isso causa a reflexão acerca da complexidade que envolve a vida 

reprodutiva do campo, bem como a percepção da invisibilidade das mulheres e de 

seu trabalho; associado à ideia de separação da casa e do roçado, sendo dois 

mundos conhecidos como público e privado. 

A problemática da condição das mulheres agricultoras perpassa pelos 

grilhões da dominação, exploração e manutenção dos papéis socialmente definidos, 

que se expressam no espaço de produção e reprodução da vida social e material. 

Nesse sentido, a divisão sexual do trabalho fundamenta-se na compreensão das 

condições desiguais das mulheres do campo, que se faz presente nas relações 

sociais de sexo, classe e raça. Assim, essas relações estão na base estruturante do 

sistema capitalista. 

Neste sentido, Silva (2005) fala da consolidação das questões presentes 

no cotidiano das mulheres no espaço da agricultura: 

 

Com base em relações hierárquicas entre homens e mulheres e 
adultos/as e jovens, tendo a figura do pai o centro das decisões e o 
poder, a agricultura familiar é o lugar de opressão intrafamiliar que, 
no entanto, é vivenciado de modo naturalizado, como se derivada 
das relações consanguíneas e completamente apartada do universo 
do trabalho (SILVA, 2005, p. 45). 
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No cotidiano, as desigualdades de gênero na agricultura familiar se 

materializam no espaço público e privado evidenciam-se em reforço às práticas, 

hábitos e ideologias dominantes que afetam a vida das mulheres, 

consequentemente, agravada pela baixa ou inexistência de cobertura de políticas 

públicas importantes para a vida das mesmas. Outro aspecto é quanto a negação as 

mulheres no acesso a terra, sendo que elas ficam geralmente com parcelas menores 

e de inferior qualidade prejudicando-as diretamente no referido bem de produção 

que é a terra. Inclusive, esse desmonte estrutural de garantia de direitos e serviços 

públicos alcança e afeta a autonomia socioeconômica das mesmas uma vez que 

tem maiores dificuldades para acesso a créditos bancários e assistência técnica. 

É notório ressaltar que as desigualdades atingem fortemente as mulheres 

do campo. Com base nesta situação muitas mulheres se mobilizaram na luta para 

obter pequenos avanços, a exemplo disso, a Constituição Federal de 1988. Mesmo 

com carta magna dispondo de algumas garantias, como acesso à terra, titularidade, 

isonomia no direito de aposentaria e políticas de desenvolvimento para o 

fortalecimento da agricultura familiar, a efetivação de tais direitos somente foi 

possível com presença permanente e intensa das lutas dos movimentos sociais, a 

exemplo: o Movimento Feminista, Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, a 

Comissão da Pastoral da Terra, o Movimento de Mulheres Camponesas, as Ligas 

Camponesas, entre outros.  

Por assim dizer, esses movimentos, foram fundamentais para o acesso a 

direitos sociais as mulheres agriculturas, sendo impulsionadores na promoção da 

reflexão acerca das relações de classe e gênero, da necessidade de se combater e 

rebater o patriarcado, e propagadores do fortalecimento da organização política 

feminista. 

Estudos que tratam da condição das mulheres agricultoras do campo 

demonstram que o lugar vivido por estas, é um espaço precário que impõe restrições 

materiais e sociais, bem como se evidencia a relação de desigualdade de gênero 

enraizada na relação de dominação e exploração patriarcal.  

As agricultoras familiares do campo percorrem diferentes trajetórias no 

tocante a sua condição de vida e estratégias de sobrevivência, resistência e 

permanência no semiárido nordestino. No entanto, segundo Siliprandi (2015) 

existem fatores congruentes as estas, que perpassam pelo enfrentamento político ao 
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processo de expansão do agronegócio e para a conservação dos aspetos 

ambientais. Outro fator seria a maior participação das mulheres como sujeitas na 

construção de um novo modelo de vida advindo, por exemplo, da agroecologia, e o 

outro seria a capacidade de compartilhar saberes que promovem dentro de suas 

comunidades, a perspectiva de uma melhor qualidade nutricional, alimentar e 

consequentemente mais saúde para suas famílias. 

Siliprandi (2015) nos auxilia a compreender a resistência das agricultoras 

familiares do campo e as intensas contradições de gênero presente nessa realidade 

quando nos apresenta:  

 

Ao mesmo tempo em que se mostram mulheres fortes, 
determinadas, e testemunharam a existência de muitas outras 
mulheres igualmente fortes ao longo da sua vida, sabem também 
que esse lugar de protagonistas a própria vida não lhes é 
assegurado a priori. É preciso uma série de “batalhas” para 
conquistar em permanentemente o direito de dizerem o que pensam 
serem sujeitos, agirem conforme as suas convicções (SILIPRANDI, 
2015, p. 238). 

 

Além do trabalho doméstico familiar que recair sobre as mulheres 

causando-lhes uma sobrecarga, uma representação de ser uma “mulher direita”, lhe 

impondo obediência ao homem. A estes homens tem o privilégio da posição de 

“liberdade” no tocante a poderem optar sobre as tarefas domésticas, reforçando a 

divisão sexual do trabalho. 

Diante do exposto, compreender os agravantes da condição das mulheres 

agricultoras do campo, bem como das determinações pertinentes das relações 

sociais capitalistas, que tem com bases patriarcais e machistas, que se estruturam 

na sociedade e por assim se fazem presente nas relações sociais de gênero, nos 

promove a elucidação das questões complexas e próprias que se fazem presente no 

cotidiano das mulheres presente no campo, tendo em vista que este seja nosso 

enfoque central. 

 

3.3. PROJETO DE ASSENTAMENTO CRISTALINA: UM POUCO DE SUA HISTÓRIA 

E ORGANIZAÇÃO SOCIAL. 
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A comunidade Cristalina15, que tem como organização a Associação de 

Desenvolvimento Sustentável da Comunidade CRISTALINA, foi instituída em 22 de 

janeiro de 2004, a partir de uma da politicas de acesso a terra pelo Programa 

Nacional de Credito Fundiário – PNCF que funciona através do acesso a terra 

condicionando16 a aquisição coletiva da terra por meio de subsidio financeiro. É por 

meio da Secretaria de Reordenamento Agrário, que se articula um conjunto de 

ações para o acesso à terra por meio do financiamento e aos investimentos básicos 

e produtivos, que permitem estruturar os imóveis rurais. As famílias agricultoras são 

responsabilizadas pela escolha, organização e manutenção da terra. Assim, o 

programa, segundo o MDS, se apoia nos princípios da participação, controle social, 

transparência e descentralização. 

Cristalina localiza-se no Sítio Santa Maria, Na BR 110, km 26, no 

Município de Mossoró, sendo situado no território Polo Assú/Mossoró17, esse 

território é constituído por 14 municípios. Neste território se concentra 26,90% dos 

assentamentos, contendo 38,54% de área reformada e 32,55% do total de famílias 

assentadas são do Estado do Rio Grande do Norte. 

Nunes (2009), pesquisador do território considera grave a desigualdade 

social expressa no polo de território Assú/Mossoró. Para ele, o modelo adotado não 

oferece condições reais para as famílias agricultoras da região; destacando a 

população jovem, cuja falta de oportunidade de protagonismo social se torna 

inerente ao ambiente. Além disso, existe uma demanda de dependência econômica 
                                                

15 Deste modo, desde 2002 estivemos realizando um trabalho de assessoria técnica através da 
Cooperativa de Assessoria Técnica e Gerencial para o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura 
Familiar – Terra Livre na área social como Assistente Social em áreas de assentamento de reforma 
agrária do Estado do Rio Grande do Norte, estive no território Polo Assú- Mossoró15, no entanto no 
ano de 2014 esteve com essas atividades intensificas no Programa Nacional de Crédito Fundiário- 
PNCF, que realizar assessoria técnica e social em comunidades rurais oriundas desse modelo de 
reforma agrária15. Atendíamos 4 (quatro) assentamentos pelo PNCF, dentre estes Cristalina.  
16 O PNCF tem 3 tipos de linha de crédito, sendo  PNCF Social, PNCF Mais e PNCF empreendedor , 
na região nordeste só disponibiliza o PNCF empreendedor que tem  a maior taxa de juro dos demais  
linhas 5,5% a.a, inclusive não havendo rebatimento. Para aceso ao programa o agricultor não pode 
ser funcionário público, nem ter sido assentado ou ainda ter participado de algum programa que 
tenha recursos do Fundo de Terras da Reforma Agrária. Não pode, ainda, ter sido dono de imóvel 
rural maior que uma propriedade familiar, nos últimos três anos. 
17 Os municípios que compõe o território Assú/Mossoró segundo Nunes (2009) em tese de doutorado 
(PGDR/ UFRGS). O território da cidadania Açu-Mossoró localiza-se no Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Norte (RN), abrangendo uma área de 7.974 Km², constituído por 14 (quatorze) municípios: 
Assú, Areia Branca, Alto do Rodrigues, Baraúna, Carnaubais, Grossos, Mossoró, Itajá, Ipanguaçu, 
Pendências, Porto do Mangue, São Rafael, Serra do Mel e Tibau. As coordenadas geográficas 
correspondem à faixa de 36°43’ e 37°43’ de longitude (W) e 5°11’ a 5°34’ de latitude (S), fazendo 
limites com o oceano Atlântico no Litoral Norte, ao Leste com o Território Sertão Central, ao Sul com 
o Território Sertão do Apodi e a Oeste com a fronteira do Estado do Ceará. Esses municípios 
compõem as microrregiões Oeste Potiguar e Vale do Açu. (Plano Territorial de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – PTDRS, 2010). 
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da maioria das famílias agricultoras, como por exemplo, pensões, aposentadorias, 

auxílios doenças, Programa Bolsa Família, entre outros. Outra questão pertinente 

nessa realidade é a presença de empresas multinacionais18, que encontram nesses 

espaços vulneráveis, o ambiente propício para exploração e implementação de 

modelo altamente dependente do capital financeiro em nome da modernização.  

 Cristalina se faz presente num território conjuntural próprio e com a 

presença da agroindústria muito forte. Desta forma, nos valemos da análise de 

Nunes (2009) que menciona as funções das empresas multinacionais, dentre elas: 

se apropriar da estrutura existente; propor reestruturação e adequação para inserir 

um novo sistema de produção mecanizado e com usos de insumos químicos, na 

presença de uma nova relação de trabalho. Tratando meramente de uma relação 

comercial, com apropriação da regulação ambiental nos padrões globalizados. Esse 

cenário acima citado, a nosso ver tende a enfraquecer a agricultura familiar na 

medida em que explora as terras por tempo determinado, se eximindo de 

responsabilização pelo uso das terras e se apropriando das péssimas condições de 

vida das famílias agricultoras, na promessa de prosperar e favorecer a uma renda, 

no entanto, deixam como saldo terras improdutivas e incapacitadas para retorno a 

atividade agrícola no modelo campesinato. 

O aspecto social de Cristalina é evidenciado pela organização social, 

tendo em vista, os laços familiares para a constituição dessa organização. Assim, as 

famílias de Cristalina se constituem com prevalência irmãos e ou cunhados (as). São 

bastante organizados quanto a documentação da associação, quanto aos tributos 

sociais e impostos, bem como gerenciamento dos recursos já utilizados. Não consta 

nenhuma causa que possa acarretar desvio de recurso por parte dessas famílias. 

Assim, todo recurso do governo federal disponibilizado por meio de projetos agrários 

a exemplo PRONAF A e C19 foram empregados devidamente. 

                                                
18 Dentre as funções das empresas multinacionais, segundo Nunes (2009 p. 136-137) destacamos: 
se apropriar da estrutura existente; propor reestruturação e adequação para inserir um novo sistema 
de produção mecanizado e com usos de insumos químicos, na presença de uma nova relação de 
trabalho. Tratando meramente de uma relação comercial, com apropriação da regulação ambiental 
nos padrões globalizados. A nosso ver, isso tende a enfraquecer a agricultura familiar na medida em 
que explora as terras por tempo determinado, se eximindo de responsabilização pelo uso das terras e 
se apropriando das péssimas condições de vida das famílias agricultoras, na promessa de prosperar 
e favorecer a uma renda, no entanto, deixam como saldo terras improdutivas e incapacitadas para 
retorno a atividade agrícola no modelo campesinato. 
19 Segundo as legislações de Credito Rural e o decreto de 1.946". O Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, com a finalidade de promover o desenvolvimento 
sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o 
aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda. Tendo várias 
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A terra adquirida através desse modelo de reforma agrária, o PNCF, não 

era desconhecida dos/as moradores/as tendo em vista que estes foram criados na 

redondeza e demonstraram conhecer a região, habilidade com atividade agrária e 

provaram união para conseguir acessar esse programa. Atualmente, essas famílias 

conseguiram quitar sua dívida junto à União na aquisição da terra, sendo agora os 

únicos proprietários, sem intermediários.  

A produção agrícola de Cristalina se concentra no plantio de sequeiro 

anual, tendo como cultivo o feijão, milho e sorgo. Desenvolvem ainda, atividades 

pecuárias como bovinocultura e caprinocultura. Já a criação e manejo com os suínos 

é uma atividade individualizada com poucas unidades, porém garante a diversidade. 

Nesta também, existem as atividades irrigadas que são as hortaliças e acerolas. Há 

presença de atividades de avicultura. Esse estímulo à produção e organização 

comunitária decorreu também do acesso a política pública de fortalecimento a 

agricultura familiar, linha de crédito de custeio e fomento, que promoveram a 

manutenção da atividade de subsistência e convivência com o semiárido.   

Posteriormente, essas famílias conseguiram melhorar o abastecimento de 

água do assentamento por meio da reconstrução de uma caixa de água antiga e 

com o benéfico do projeto quintais produtivos, assunto a ser detalhado 

posteriormente. 

A aproximação20 à comunidade de Cristalina nos proporcionou uma 

vivência coletiva dentro da Unidade Produtiva Familiar que se estabelece por meio 

da divisão de tarefas de cada unidade e relações de negociações, reuniões e 

discussões de cunho coletivo. Tal vivência nos possibilitou observar que as 

atividades organizativas e políticas elencadas acontecem em sua maioria, 

protagonizada pelos homens das famílias beneficiarias, com a ideia de 

favorecimento de todos os beneficiários dos projetos. 

 

3.4 DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO NO CAMPO: UM OLHAR SOBRE 

CRISTALINA 

 

                                                                                                               
modalidade  sendo algumas do tipo :Pronaf A, A/ C , B Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, Pronaf 
semiárido, Pronaf Alimentos , entre outros  e Com essas modalidades vários critérios  de acesso , 
pagamento e juros.  
20 A aproximação à comunidade de Cristalina ocorreu mediante oportunidade de ter realizado um 
trabalho como Assistente Técnico da área social na qual pudemos identificar elementos pertinentes 
às inquietações desta pesquisa.  
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No debruçar do estudo nos direcionamos a olhar as mulheres agricultoras 

da comunidade de Cristalina, como visto anteriormente. Essa comunidade é 

composta de 6 núcleos familiares, para tanto foram realizadas 5 (cinco) entrevistas 

com as mulheres da comunidade. Em suma, verificou-se que a faixa etária média 

destas está entre 45 e 55 anos, predominância de cor parda, não tendo nenhuma 

delas se autodeclarado como de cor preta ou branca21, com nível de escolaridade do 

ensino fundamental incompleto. 

 

 

Quadro 1: Perfil das mulheres de Cristalina 

Nomes fictícios Idade Cor Escolaridade Filhos 

Ipê- Roxo 55 anos Parda Ensino Fundamental Incompleto 5 

Aroeira 54 anos Parda Ensino Fundamental Incompleto 1 

Carnaúba 50 anos Parda Ensino Fundamental Incompleto 2 

Algaroba 53 anos Parda Ensino Fundamental Incompleto 2 

Cidreira 47 anos Parda Ensino Fundamental Incompleto 2 

Fonte: Arquivos da autora, 2018 

 

As mulheres de Cristalina que foram pesquisadas 4 ( quatro), que  são 

oriundas da comunidade rural de Pau da Légua no município de Governador de Dix 

–Sept  Rosado distante de Mossoró cerca de 28 Km. E 1 (uma) delas do município 

de São Rafael.  3 ( três) delas já vieram de Pau da Légua casadas para residirem 

em Mossoró no bairro Sumaré. Elas relataram que os familiares souberam que 

existia um programa que comprava a terra e tinha um tempo para pagar e assim  

seus esposos  de Ipê – Roxo e Aroeira foram buscar informações no sindicato da 

lavoura de Mossoró e acabaram sendo encaminhados a Cooperativa Terra livre, 

sendo também esta instituição responsável pela elaboração da proposta do Credito 

fundiário da Comunidade Cristalina. A terra que as famílias tinham interesse 

pertencia ao Sr. José Maria Fernandes de Araújo, a terra adquirida era conhecida 

por Fazenda Santa Maria.   

Com o intuito de esclarecer a percepção do lugar da mulher na agricultura 

familiar, vislumbramos a historia dessas mulheres de Cristalina e para tanto 

                                                
21 Neste quesito corroboramos com a classificação utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) referente à pertença étnico racial, o qual categoriza como negra a totalidade 
formada pela população que se identifica como preta ou parda. Partindo desse pressuposto, todas as 
entrevistadas são mulheres negras.  
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devemos considerar que os processos da agricultura trazem consigo uma coerção 

social acerca de um ofício historicamente menosprezado. Portanto, a posição das 

mulheres em relação aos homens agricultores era ainda mais subalternizada, pois, 

existia o não reconhecimento como parte integrante do processo de construção do 

campo e da agricultura.  

Nesse sentido consideramos importante expor o posicionamento de Cisne 

(2014) que esclarece a condição da mulher agricultora por meio da divisão sexual do 

trabalho, que vem a ter um papel útil para a ampliação dos lucros do capital. Isso 

ocorre por meio da utilização das “qualidades” tidas femininas, havendo assim uma 

naturalização do que seriam “habilidades e qualidades” femininas. 

Tabet (2014) por sua vez, afirma que a divisão sexual do trabalho na 

agricultura está ligada ao tipo de agricultura e as relações de produção e aos meios 

de produção. Haja vista que, na agricultura pela condição de subsistência, as ações 

são desenvolvidas em conjunto: homens e mulheres. Ocorrem distinções nas 

funções e as contribuições são divididas pelo sexo, um exemplo dessas tarefas são 

as associadas à caça realizada pelo homem e a coleta pelas mulheres. 

Nesta perspectiva, vemos que no campo as relações patriarcais são 

reforçadas e disseminadas por diversos aspectos diversificados como aponta Tabet 

(2014, p. 147) uma vez que o “[...] controle de todo o processo produtivo e aí 

confinamento das mulheres produtoras a um papel subordinado mesmo quando 

realizam a maior parte das operações agrícolas”. Sendo assim, compreendemos que 

os papéis socialmente construídos são determinados por relações patriarcais, 

materiais concretas, uma vez que, demonstram o domínio do poder masculino sobre 

as mulheres. 

Percebemos que o papel da mulher agricultora atende às demandas da 

família, sendo essas relacionadas: ao cuidado, ao zelo e a afetividade. Essas 

atividades estão vinculadas ao mundo doméstico. Nesse sentido, Ávila (2010) 

assinala a existência da noção de gratuidade no que se refere à reprodução do 

trabalho da mulher, sendo este elemento de exploração para o sistema de produção 

capitalista, que se apresenta tanto nos espaços privados quanto nos públicos. 

Seguindo a mesma linha de pensamento Nalu Faria (2011) reforça a 

discussão com a integração do aspecto do reconhecimento da participação feminina 

no espaço rural, sendo esta marcada pela “[...] divisão sexual do trabalho e as 

relações patriarcais” (FARIA, 2011, p.37). 
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Desse modo, a exploração das mulheres no espaço produtivo se dá por 

meio da base da divisão sexual do trabalho, uma vez que, ideologicamente e 

socialmente não há um reconhecimento da mulher nas atividades domésticas. 

Assim, não se apresenta de forma diferente para as agricultoras. A referida autora 

expressa que no espaço rural o trabalho doméstico é extensão do roçado: 

 

No campo, essa divisão sexual do trabalho também se estrutura 
entre o que é realizado no âmbito da casa e no roçado. Dessa forma, 
historicamente, muitas das atividades produtivas realizadas pelas 
mulheres são consideradas extensão do trabalho doméstico (FARIA, 
2011, p. 40). 
 

Mediante o exposto, podemos afirmar que no campo a divisão sexual do 

trabalho se relaciona com a inserção do sistema de produção capitalista rural. E que 

para as mulheres agricultoras não existem distinções de atividades executadas no 

campo produtivo ou reprodutivo, ou seja, no âmbito público ou privado, estas 

mulheres continuam sendo cobradas e exploradas no que se refere aos afazeres 

domésticos e ao cuidado com a família e ao mesmo tempo na produção de insumos 

que contribuem diretamente para a manutenção econômica familiar, a exemplo do 

trabalho histórico de plantações nos quintais, na criação de animais de pequeno 

porte e na preparação de alimentos para consumo e venda. 

Contraditoriamente a essa perspectiva, a naturalização do papel da 

mulher rural exerce função essencial na sociedade. Para tanto, tratamos com base 

nas Estimativas da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO, 2013)22 com dados de 2010 nos mostra que a mulher representa 

mais da metade da mão-de-obra necessária para produção dos alimentos 

consumidos no mundo em desenvolvimento: 

 

As africanas realizam cerca de 90% do trabalho relacionado aos 
cultivos alimentares, fornecimento de água e lenha para a família. Na 
Ásia e na América Latina, as mulheres e os homens também 
trabalham juntos, além de cultivarem parcelas separadas na 
propriedade familiar. A mulher latina desempenha função importante 
na agricultura familiar, contribuindo na colheita, pós-colheita e 
comercialização (OLIVEIRA 2009, p. 5). 

 

                                                
22 Informações disponíveis <http://www.fao.org/americas/prioridades/seguridad-alimentaria/pt/ 
através> do texto Pobreza Rural y Politicas Publicas da América Latina y I Caribe pelo endereço 
eletrônico http://www.fao.org/3/a-i3069s.pdf. Acesso em: Agosto de 2017. 
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Com base nos dados do Instituto Interamericano de Cooperação para a 

Agricultura – IICC, as mulheres representam em média 50% da população rural 

(cerca de 35 milhões) e 40% da população produtiva (15 milhões). Entretanto, vivem 

em condição de pobreza e miséria, excluídas do exercício da cidadania, sendo 80% 

dessas mulheres trabalhadoras rurais; mais de 4,5 milhões de mulheres nunca 

possuíram qualquer tipo de documentação civil; nascem, vivem e morrem sem o 

direito, sequer ao reconhecimento como cidadã brasileira (IICC, 2003) 

É notório destacar, que as mulheres agricultoras desempenham diversas 

funções sociais e econômicas.  Tais funções se apresentam desde o preparo com a 

terra para as plantações, no abastecimento da água, no cultivo doméstico de 

hortaliças e frutas, no trato com animais para o consumo, como por exemplo, porcos, 

galinhas, rebanhos, inclusive com a coleta de alimentos saudáveis e garantia 

alimentar para os que estão sob seus cuidados. 

As atividades na agricultura familiar são compreendidas e determinadas 

socialmente como homogêneas, como se essa atividade fosse critério de 

exclusividade masculina, inclusive, permeada pela tendência às especializações do 

trabalho e habilidades técnicas dos homens, consequentemente, acontece à 

segregação das mulheres. 

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA, (atualmente 

extinto) com base no censo agrário do IBGE de 2006 40% da produção de alimentos 

no Brasil e nos países em desenvolvimento tem as mulheres como propulsoras 

dessa produção e 90% do que as mulheres rurais lucram são reinvestidos em 

educação e no bem-estar da família. Sendo essas, colaboradoras à preservação da 

biodiversidade no pequeno lote de terra com a seleção de espécies de sementes, 

preservação da cultura dos quintais e na criação de pequenos animais. Portanto, 

elas detêm habilidades e experiências necessárias à condução de um processo de 

desenvolvimento humano local sustentável. 

Mediante a contribuição das mulheres no campo, no processo de 

conservação das condições ambientais, muitas se encontram à frente no 

planejamento e construção de projetos de assentamento, tendo uma atuação 

significativa nesta trajetória. Inclusive essa trajetória de permanência e trabalho das 

mulheres na agricultura familiar fez emergirem a necessidade de se pautar por meio 

das lutas sociais as questões políticas, sendo estas significativamente válidas para o 

acesso a garantias de direitos sociais do campo no tocante ao gênero. 
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Nessa direção, a organização política e os movimentos sociais, como por 

exemplo, o Movimento das Trabalhadoras Rurais, que se consolida nos anos 80, 

com uma perspectiva de um movimento autônomo, com bandeiras de lutas pautadas 

no reconhecimento e valorização das trabalhadoras rurais, sindicalização, 

documentação, direito previdenciário (salário maternidade, aposentadoria) 

participação política, entre outras.  

Nos anos 90 foi criado a Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais, reunindo diversos movimentos sociais no Brasil com o intuito de se 

articularem e se movimentarem nas celebrações das datas históricas e significativas 

para as mulheres, luta pela continuidade e ampliação dos direitos previdenciários, 

saúde pública, reforma agrária, formação política direcionada a militância, confecção 

e elaboração de cartilhas, folhetos como instrumentos de trabalho para as lutas 

pautadas pelas mulheres. 

A partir do desenvolvimento dessa articulação do movimento autônomo 

das mulheres, as lutas se pautavam em dois grandes eixos: gênero e classe, no 

reconhecimento pela igualdade nas relações pertencentes a classe trabalhadora, na 

mística do feminismo libertário, na intenção de mudança nas relações sociais 

construídas acerca do gênero mulher. Esse movimento de mulheres rurais foi se 

fortalecendo e avançado e em 2003 surge o Movimento de mulheres Camponesas23. 

A missão do MMC foi construída pautada na luta pela “[...] libertação das 

mulheres trabalhadoras de qualquer tipo de opressão e discriminação; a construção 

do projeto de agricultura camponesa agroecológica e a luta pela transformação da 

sociedade” (CRUZ, 2013, p. 11). Conforme vemos no trecho a seguir: 

 

O movimento de mulheres tem construído teias de organizações que 
perpassa os cotidianos das pessoas, tomando as experiências de 
injustiças e de carências como base de reflexão e lutas políticas para 
sua superação, forjando novas propostas de ação social [...]. Nos 
últimos anos o MMC tem intensificado a preocupação e ação em 
torno da construção de novas relações entre os seres humanos e a 
natureza (ÁVILA, 2010 apud CRUZ, 2013 p. 6). 

                                                
23 O Movimento de Mulheres Camponesas define a camponesa como aquela que de alguma maneira 
produz alimento e garante a subsistência da família. É pequena agricultora, a pescadora artesanal, a 
quebradeira de coco, as extrativistas, arrendatários, meeiras, ribeirinhas, posseiras, bóias-frias, 
diaristas, parceiras, sem-terra, acampadas e assentadas. Assalariadas rurais e indígenas.  E a 
unificação dessas mulheres, é que faz e legitima o Movimento de Mulheres Camponesas (CRUZ, 
2013, p. 5) 
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Acrescentamos a discussão, a tentativa de questionar e buscar o 

rompimento da lógica destruidora e desigual do sistema de produção capitalista, 

sendo a razão do lucro e a expropriação da mão de obra como predominância. 

Assim, Cruz (2013) afirma que essas pautas de luta se contrapõem as políticas 

neoliberais, agroindustriais e do mercado, na intenção de um novo modo de vida e 

um novo modelo de desenvolvimento agrícola, mais saudável e sustentável para 

humanidade. 

Em meio às lutas dos movimentos sociais de trabalhadores/as rurais, 

sublinho essa mobilização social rural como articuladora e que consegue se 

aprofundar de forma a conseguir viabilizar conquistas políticas que possam de forma 

efetiva garantir o fortalecimento da agricultura familiar, numa perspectiva de 

superação da política agrícola.  Assim, Precisamos pensar a política que atenda a 

demanda do campo além da perspectiva creditícia, políticas educacionais (quase 

inexistentes), políticas de assistências técnicas temporais e ordenamento fundiário. 

Diante da necessidade de transformação social e da importância dos 

movimentos sociais rurais para o acesso de diversas realidades rurais quanto as 

suas indigências sociais, econômicas e políticas, enfatizamos que a constituição de 

um assentamento de reforma agrária, seja qual for sua configuração, é algo que 

envolve diferentes personagens sociais, abrangendo aspectos da produtividade 

social, ambiental, comercial; relação com Estado e seus órgãos; relação com 

instituições executoras de políticas de assistência técnica rural; havendo 

necessidades de políticas sociais especificas; organização comunitária, inclusive, 

questões relativas às desigualdades de gênero, geração e poder. 

Assim, explicitando o processo de organização coletiva da Comunidade 

Cristalina, apontamos o projeto “[...] Geração de Renda Para a Agricultura Familiar 

com a Recuperação de Áreas Cultivadas com Oleaginosas em Consórcio Com 

Espécies Alimentares e com a Estruturação de Quintais Produtivos no Estado do Rio 

Grande do Norte”, financiado pela Petrobrás com a realização da Cooperativa Terra 

Livre24 implantado no Assentamento PNCF de Cristalina. O referido projeto 

                                                
24 Cooperativa de Assessoria Técnica e Gerencial para o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura 
Familiar – Terra Livre fundada em 2003, por um conjunto de profissionais de diversas áreas do 
conhecimento sendo: agrário, social, pedagógico, contábeis que desenvolvem ações de assessoria 
técnica para o fortalecimento da agricultura familiar, bem como consultoria e elaborações de projetos 
para assentamentos e execução de programas e projetos governamentais para atender a meio rural. 
Atualmente a instituição tem 41 sócios e diversas áreas de formação. 
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beneficiou famílias com o fomento, sendo assistidas, capacitadas, orientadas, 

obtendo assim, assistência técnica especializada.  

Neste sentido, é importante ressaltar os benefícios que o projeto de 

geração de renda, acima citado, proporcionou aos seus integrantes, pois ganhou 

outras configurações, uma vez que, baseou-se na proposição inicial da Petrobrás, 

mas se popularizou nas famílias como “Quintais Produtivos”. 

Antes do advento dessa proposta de geração de renda por meio do uso 

dos quintais havia pequenas hortas feitas com o material que tinham disponíveis 

como, por exemplo, pneus velhos. É importante destacar que, não temos a intenção 

de menosprezar as atividades agrícolas realizadas pelas mulheres da comunidade 

em seus quintais, entretanto, queremos reconhecer que com o fomento adquirido as 

famílias tiveram acesso a infraestrutura e puderam se organizar, observando a 

oportunidade de reaproveitamento dos resíduos sólidos produzidos na própria casa, 

como por exemplo, cascas de ovos, pó de café e cascas de frutas visando na 

conservação do solo e compostagem de resíduos orgânicos.  

Nesta perspectiva, os Quintais Produtivos favoreceram a renda através da 

produção de hortaliças, frutas, aviculturas, entre outras. Com isso, tomou uma 

proporção positiva, uma vez que impulsionou a prevalência da mulher enquanto 

empreendedora e organizativa. Esse projeto surgia na perspectiva de uma ideia 

inovadora, pois o quintal é a extensão da casa, consequentemente, sendo uma 

atribuição determinada culturalmente e historicamente à mulher agricultora, cuja 

discussão já está inserida na divisão sexual do trabalho e na reprodução do papel 

feminino. 

Assim, nos espaços de debates as mulheres de Cristalina perceberam 

que seus quintais têm uma ação integradora no que concerne a representatividade 

na comunidade em espaços de socialização e vivência. Percebemos que elas 

consideraram como significativo o ano de 2015, pois por meio de uma representante 

escolhida por elas, a Senhora a que nomeamos de Ipê Roxo25, esteve apresentando 

a experiência exitosa de organização produtiva coletiva e comercialização no 

Seminário Nacional de Boas Práticas Agroecológicas, que ocorreu em Brasília – DF, 

organizado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário. É notório ressaltar, o 

significado dessa singela projeção e participação das mulheres de Cristalina 

                                                
25 Faz-se necessário na pesquisa o sigilo acerca das mulheres entrevistadas, assim, optou-se por 
utilizar nomes de árvores e plantas nativas na região na qual se localiza o assentamento Cristalina. 
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expondo suas dificuldades e possibilidades de superação das condições da mulher 

no espaço rural. 

As mulheres de Cristalina demonstram características comuns de 

competência e aptidão com agricultura familiar, pois desenvolvem diversas 

atividades, seja no manejo ou trato com as aves, seja na comercialização de ovos, 

no manejo e na coleta das frutas, na organização e produção, no armazenamento 

para comercialização. Elas são responsáveis no cuidado dos animais de pequeno 

porte, limpeza dos quintais e manutenção com o reuso da água, entre outras 

atividades. Além do cuidado com a casa, a alimentação, a roupa, entre outros 

afazeres da casa são participativas e demonstram interesse em todos os assuntos 

sociais e organizativos da comunidade. 

Tal participação entra em contraste com a construção social e histórica 

das mulheres na condição de agricultora, cuja posição é de exclusão ou de 

determinado limite a sua participação na esfera agrícola. As mulheres sempre 

tiveram ao logo da construção histórica social dificuldades de reconhecimento como 

trabalhadoras rurais por estarem, em sua grande maioria, presentes nos trabalhos 

reprodutivos, sendo uma questão que se expressa de forma mais evidente no 

espaço familiar.  

Torna-se fundamental explanar como o projeto dos quintais produtivos 

ocorreu no tempo e no espaço vivenciado pela comunidade. Percebe-se que nos 

estudos agrários, o quintal é uma das formas mais antigas de manejo da terra, 

consiste em uma combinação de espécies florestais, agrícolas, medicinais e 

ornamentais, associadas, muitas vezes, a uma pequena criação de animais 

domésticos. Este espaço, segundo Carneiro e Camurça (2013) encontra-se: 

 

[...] situado ao redor da casa, definido, na maioria das vezes, como a 
porção de terra próxima à residência, de acesso fácil e cômodo, na 
qual se cultivam ou se mantêm múltiplas espécies que fornecem 
parte das necessidades nutricionais da família, bem como outros 
produtos, como lenha e plantas medicinais. (CARNEIRO; 
CAMURÇA, 2013 p.137). 

 

As referidas autoras destacam ainda, as diversidades de espécies de 

plantas e insumos naturais presentes neste espaço, os quais são propícios para a 

garantia da segurança alimentar da família, ao equilíbrio do ecossistema, à 

preservação da biodiversidade e a possibilidade de alguma renda econômica. 

Ressaltam a representação simbólica e a identidade cultural desse quintal, pois, 
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essas famílias usam como sentido simbólico e cultural o espaço do quintal também 

para a acolhida, a reunião com familiares e amigos, a degustação de uma fruta 

debaixo de uma sombra, inclusive, na proximidade da casa sendo um lugar que 

agrega todo um significado social, produtivo e doméstico.     

Nesse sentido, as mulheres de Cristalina foram se inserindo no processo 

de construção e implementação, ocupando esse espaço, uma vez que, os espaços - 

doméstico e privado - foram determinados como pertencentes a elas. Para tanto, as 

relações de força no espaço privado não aconteceram em plena calmaria, houve 

uma conquista com a persistência e com o apoio da equipe técnica, elas foram se 

inserindo nas formações, nas instruções e nas oficinas, cuja herança favoreceu a 

aceitação pela comunidade da participação das mulheres o gerou um 

reconhecimento da atuação e protagonismo delas por todas as pessoas envolvidas 

no projeto dos Quintais produtivos. 

Nessa socialização de produção organizativa e comercialização do 

excedente as mulheres foram se identificando com os diálogos sobre a vivência 

coletiva e situação das mulheres na sociedade, apresentadas de maneira relevante 

e significativa. 

Assim sendo, à medida que o projeto foi sendo referenciado como algo 

exitoso, os homens foram cedendo espaço para efetiva integração social na 

comunidade. Podemos afirmar que o quintal produtivo contém a intersecção de 

espaços, sendo este produtivo e reprodutivo26, havendo uma interlocução presente 

no cotidiano das mulheres, cujas tarefas se fundem como podemos observar na fala 

de uma mulher agricultora, Arueira: 

 

- Acordo 04h30min - 05h00min horas. Eu levanto, faço o café, aí vou 
olhar as galinhas, cuidar das galinhas. Isso já é 7- 8 horas. E aí 
depois vou cuidar de almoço. Almoçá, descansá e vou lavar louça, 
passar a vassoura de novo na casa, olhar como é que tá água das 
galinhas, se tá quente ou tá fria para trocar. Das acerolas, a gente 
faz pela parte da manhã, porque na parte da manhã é mais frio, né!  
(ARUEIRA, 2018). 

 

                                                
26 Por produção entende-se o que pode ser transformado em mercadoria e vendido no mercado, e 
por reprodução as atividades vinculadas ao trabalho doméstico e de cuidados que é a base para 
produção doméstica. 
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Existe uma intersecção imbricada, contudo, não há uma divisão de tempo 

e espaço. Elas fazem tarefas produtivas e reprodutivas numa constância, sendo 

esse trabalho considerado no quintal produtivo extensivo à casa.  

Outro aporte no que se refere à organização das mulheres na 

comunidade de Cristalina, é que estas, apesar da grande articulação política entre 

elas, não sentiram a necessidade de ter um Coletivo organizado, como parte de um 

movimento de mulheres. Articulam-se tanto com a presença em reuniões, seja na 

associação da comunidade ou na instituição prestadora de serviço de assistência 

técnica ou no sindicato. Porém, formalmente elas não se reconhecem como grupo. 

Como, também, descreve a fala de Ipê Roxo no tocante as mulheres estarem mais 

unidas dentro da comunidade e diz. 

 

- Fiquemos! A gente faz reunião pra decidir quando precisa de 
alguma coisa né!  Sempre vinculada a associação. (IPÊ ROXO, 
2018) 
 

 

Quando questionamos acerca da existência de grupos de mulheres, esta 

responde que: 

 

- Temos não! (IPÊ ROXO, 2018) 
 

Apesar de não ter grupos auto organizados de mulheres como articulação 

social, o projeto dos “Quintais produtivos” favorece a auto-organização das 

mulheres, mesmo quando não há o reconhecimento e pertencimento a determinado 

grupo.  Através da inserção no projeto houve motivação para, de certa forma, romper 

com o modelo imposto socialmente, visto que, começaram a participar da produção, 

da comercialização e da renda familiar e tal participação pode ser vista como um 

instrumento que pode proporcionar reflexão do papel das mulheres agricultoras na 

conquista de sua consciência de classe e na auto-organização visando à autonomia 

feminista. 
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CAPÍTULO 4 

 
Figura 4 - “As mulheres do sertão”  

 
Fonte: Xilogravura de Jose Francisco Borges 
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4 ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E AUTO-ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES NA 

COMUNIDADE CRISTALINA 

 

O feminismo no campo é a prática do viver e 
precisa causar mudanças no espaço onde ela 
está. Não dá, enquanto movimento 
organizado, para a gente discutir pautas 
feministas e a mulher do campo não se sentir 
parte desse debate. Precisamos mostrar para 
ela o quanto aquela pauta tem relação com o 
modo de vida dela e a forma com que ela é 
tratada. 

Rosane Bertotti 
 

O intuito deste capítulo é trazer algumas contribuições visando 

compreender, na primeira seção da necessidade de refletir sobre o pertencimento de 

classe da mulher agricultora, bem como os processos de construção da consciência 

feminista. Na segunda seção, esses elementos anteriormente trabalhados, vão 

subsidiar a compreensão da auto-organização, suas implicações e nos 

adentraremos nas falas coletadas na pesquisa. 

 

4.1 PERTENCIMENTO DE CLASSE E CONSCIÊNCIA POLÍTICA 
 

Utilizando a perspectiva e os estudos dos autores como: Marx e Engels 

(1986), Iasi (2007), CISNE (2014) que favorecem na análise voltada para o 

paradigma do pertencimento ou não a uma determinada classe, ao ser proprietário 

ou não aos meios de produção, buscamos uma abordagem inicial para explicar o 

corpus desta pesquisa. Tendo em vista, as considerações acerca das relações 

sociais de produção e a consciência que esse sujeito expressa.  

Segundo (CISNE, 2014, p. 23) classe é considerada uma forma 

“heterogênea”, cuja composição das pessoas fazem parte de um contexto histórico e 

concreto, que se manifestam na vida cotidiana desses sujeitos, bem como, nas 

relações sociais humanas, econômicas e culturais. Ou seja, existe uma relação 

intrínseca da classe operária com as relações de produção em que este sujeito se 

encontra num determinado espaço e tempo. Certamente, esse fator deve ser visto 

de maneira relevante, no que se refere à constituição e reconhecimento enquanto 

individuo pertencente a uma classe sendo necessária a consciência. 
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Seguimos as premissas de Marx e Engels (1986) acerca do entendimento 

de classe social partimos do pressuposto que a divisão social do trabalho faz 

emanar às classes sociais, tendo em vista que “[...] a classe como fenômeno social, 

só se constitui em oposição aos interesses de outra(s) classe(s), e, portanto, 

tomando consciência de seu lugar social” (MARX; ENGELS, 1986, apud MATTOS, 

2007, p.35).  

Desta maneira, devemos compreender na teoria de classe proposta por 

Marx (1986) que não existe burguesia sem proletariado e, respectivamente, são as 

relações de exploração que constituem a classe. Nesse sentido, na classe não 

existe relações que se deem de forma estática, pacífica, ao contrário, são 

permeadas de luta, oposição e antagonismo. 

O processo de consciência não se manifesta nas perspectivas: linear, 

dialética, uma vez que, cheias de contradições, constroem certos patamares, 

alicerça outros e retoma a patamares anteriores. Mauro Iasi (2007) aponta que 

existem três fases do estado de consciência e que a passagem da consciência em si 

para si necessita da luta de classe. Como pressuposto para tal superação precisa da 

teoria, para compreender as determinações gerais, necessitando da formação, 

sendo essa essencial para a alteração da consciência. Iasi (2007) apresenta que a 

“verdadeira consciência” reside na perspectiva de o proletariado negar o capitalismo, 

assumir um posicionamento de classe efetiva numa perspectiva de lutar contra o 

interesse do capital.  

Dessa forma, acreditamos que as vivências humanas no espaço do 

trabalho, sua forma de ocupação e suas relações sociais que visam necessidades 

concretas e cotidianas impostas aos indivíduos são, por muitas vezes, importantes 

ao processo de construção da consciência, em especial, no aspecto de pensar o 

âmbito coletivo de igualdade. 

Porém, se faz necessário pensar além do que está posto no imediato e 

superficial, deve-se ter a capacidade de refletir sobre o que estar por trás das 

relações de trabalho, da apropriação da força de trabalho e do processo de compra 

e venda dessa força. Isso requer acesso ao conhecimento de forma crítica, 

passando a compreender os fenômenos mediante uma compreensão de sua 

totalidade. Assim, por meio delas relações de antagonismo e contradições, mostram-

se os processos de contradições e desigualdades vivenciados pelas mulheres na 

sociedade. 
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Segundo (ENGELS, 2017 apud CISNE, 2014), apontam que essas 

relações de classe são permeadas de desigualdade e poder, mas, especificamente, 

dentro da origem do antagonismo de classe que se apresenta de forma consistente 

mediante ao modelo de produção capitalista. Nesse sentido, podemos ressaltar que 

existe um sofrimento expressado pelo sexo feminino, sob o poder expressivo do 

sexo masculino. E mais, isso atende aos interesses econômicos e da classe 

dominante, visto que, essas relações desiguais e de subordinação da mulher são 

frutíferas ao capital, ditas como naturais, porém, construídas e fortalecidas 

socialmente, proporcionando sequelas tensas e desumanas. 

Colette Guillaumin (2014) tece diálogos sobre o processo de dominação e 

apropriação, cuja materialização se manifesta em diversas formas e imposições:  

 

Os dominantes em geral negam a consciência dos apropriados e a 
negam precisamente porque os torna coisa. Mais ainda, eles tentam, 
sem cessar, fazê-los engolir a força a consciência, pois ela é uma 
ameaça ao status quo; os dominados, por sua vez defendem-na 
arduamente e desenvolvem-na por todos os meios possíveis, os 
mais sutis ou os mais invasivos, inventando, usando artimanhas (as 
mulheres são mentirosas, os negros, pueris, os árabes, hipócritas...) 
para protegê-la e propagá-la (GUILLAUMIN, 2014, p. 71). 
 

Assim, a compreensão da dominação, em geral, faz negar a consciência 

e mostra uma disputa entre dominantes e dominados, bem com as diversas formas 

de configuração da mulher e sua função social de subordinação ao homem com 

base na questão de classe, raça e sexo.  

Pensando a consciência da mulher trabalhadora, especialmente, as 

pertencentes à comunidade Cristalina, temos o entendimento que neste cenário de 

construção social ocorrem um distanciamento do reconhecimento da mulher como 

parte integrante da classe trabalhadora, uma vez que, seu trabalho não é 

reconhecido, logo que o papel social dessa mulher é naturalizado por sua própria 

condição e àquelas que se inserirem no mercado de trabalho fora do lar vivenciam a 

reprodução das condições desiguais e de dominação. 

Hirata e Kergoat (2007) ressaltam esse cotidiano como limitador para 

pensar a consciência e superação da alienação, isso quando nos apontam que o 

trabalho doméstico é incorporado como tarefa feminina e de atribuição secular, uma 

vez que, o trabalho doméstico é um empecilho para que as mulheres estejam 

presentes nos espaços coletivos como, sindicato, organização política e associações 
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comunitárias. Logo, a partir de uma superação dessa alienação surge uma 

consciência de classe, muito embora, se manifeste como corporativa, ainda 

incipiente, porém necessária. 

Portanto, ressaltamos as contribuições de Ávila (2003, p. 649) que afirma: 

 

Na reprodução da vida cotidiana, as desigualdades materiais e a 
dominação simbólica atuam como meios de produção de alienação e 
impedem o acesso à participação política. No caso das mulheres, há 
uma tensão entre o tempo do “agir” do sujeito político e o das tarefas 
da dupla jornada, dados pela divisão sexual do trabalho. A falta de 
tempo funciona como um bloqueio. A constituição de mulheres como 
sujeito está diretamente vinculada à abertura de novos espaços 
políticos e à liberação do tempo como ação transformadora. 

 

Inegavelmente, as condições concretas vivenciadas pelas mulheres 

agricultoras familiares são pautadas na ausência destas no processo de construção 

da consciência coletiva. Não estamos afirmando de forma unilateral: que a mulher só 

terá consciência de sua classe se estiver em espaços públicos, mas, certamente, 

poderá ser caminho para compreensão e formação dessa consciência e a busca da 

superação de si para si. 

Tomamos como ponto de partida a discussão sobre consciência 

feminista, com destaque ao espaço da agricultura do campo, como elemento 

norteador para abordar a auto-organização das mulheres agricultoras de Cristalina. 

 

4.2 AUTO-ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA COMUNIDADE 

RURAL DE CRISTALINA 

 

Segundo Carneiro (1998) existe um processo de absorção, reabsorção, 

aparecimento e desaparecimento, como uma imagem interminável do meio rural e 

no universo do coletivo social. Nesse sentido, observando o trabalho das mulheres 

agricultoras e a forma como se organizam, devemos ir além da constatação de que 

há desigualdade entre homens e mulheres, não só no âmbito sociocultural, mas, 

sobretudo, político e econômico. Logo, torna-se, importante observar e problematizar 

as condições materiais da existência de mulheres e homens, bem como a forma que 

as mulheres se colocam na sociedade e como as desigualdades se materializam, 

respeitando as especificidades das mulheres agricultoras do campo. 
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Essas relações desiguais se ancoram na lógica da determinação do lugar 

destinado a mulher, sendo este o espaço privado como destino biológico vinculado à 

maternidade, reforçando o não reconhecimento da produção doméstica e do papel 

econômico do trabalho das mulheres na família. 

Nesse sentido, o movimento feminista chama a atenção acerca do caráter 

político e econômico da opressão sofrida pelas mulheres do campo, tais violências 

são vivenciadas de forma isolada e individualizada no mundo do privado, sendo 

identificadas socialmente e culturalmente como questões de caráter pessoal. 

Chamamos atenção, a respeito da maneira como as mulheres são levadas a 

contemplar a vida social em termos pessoais, como se tratassem de uma questão 

de ausência de capacidade ou de sorte individual, como se estivesse vinculada a 

sua vontade própria. 

Dantas Lima (2014) aponta que o desenvolvimento social proporciona a 

expansão das liberdades: políticas, econômicas, e que tais garantias têm a função 

de potencializar o surgimento de outras. Por assim dizer, a superação das privações, 

sendo a liberdade implicação direta ao processo de acesso as oportunidades. Dessa 

forma, conquistar a liberdade é reorientar e superar a atual divisão sexual do 

trabalho que hierarquiza e segrega atividades, dando um valor social maior às 

atividades realizadas pelos homens. 

É fundamental no cenário do processo de consciência feminista mostrar 

como as circunstâncias, que até então, pareciam ser questões “pessoais” só podem 

ser resolvidas através de ações políticas. Cisne (2014) ao falar da importância da 

ação coletiva para a consciência coletiva argumenta que quando se fala de  

 

Consciência militante feminista referimo-nos, primeiramente, à 
percepção da mulher como sujeito de direitos, o que exige a ruptura 
com as mais variadas formas de apropriação e dominação delas 
decorrentes, especialmente a ruptura com a naturalização da 
subserviência que lhe é socialmente atribuída (CISNE, 2014 p.152) 

 

Nesta perspectiva, a autora acrescenta ainda que: 

 

Quando falamos de consciência militante feminista, referimo-nos não 
só à formação de uma consciência associada em prol de uma 
transformação estrutural da sociedade, mas também, de uma 
consciência associada de mulheres que adquiriram ciência da sua 
opressão e exploração [...]. Em outras palavras, com a formação de 
consciência militante feminista, as mulheres percebem que a sua 
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autonomia e liberdade demandam a luta contra uma estrutura de 
relações sociais de apropriação e exploração (CISNE, 2014, p. 155). 

 

Desta forma, as mulheres agricultoras do campo carecem da 

compreensão acerca das formas de exploração, em que elas são o objeto dessas 

relações desiguais. É nesse sentido que a auto-organização das mulheres é 

indispensável para que estas se reconheçam como sujeitos nas relações sociais e 

políticas e possível de sua autonomia e emancipação.  

Dessa forma, ao indagarmos as mulheres de Cristalina acerca do seu 

entendimento sobre feminismo, ouvimos relatos como estes:  

 

- Um pouco só, assim. É, feminismo é, eu acho que é a pessoa, é ser 
uma mulher né, ser uma, nascido do sexo feminino, e, não sei 
explicar assim, o que é ser feminismo, eu sei que é pelo fato de a 
gente ter nascido mulher, e tem, tem também assumir né, porque tem 
gente que diz, nasceu mulher, mas não quer assumir que é mulher, 
né isso! Agora outra coisa eu não sei explicar não (JUAZEIRO, 
2018). 
 
- Já ouvir falar. Eu acho que é sobre igualdade sobre os homens e 
mulheres, as mulheres querem igualdade né! Os homens querem ser 
mais que as mulheres, a maioria né! Aí eu acho importante pra gente 
mulher, de ter igualdade né! (CIDREIRA, 2018). 

 

Neste sentido, percebe-se um cenário de ausência de formação política 

com recorte feminista, mesmo que estas afirmem participar de alguma organização, 

sindicato ou associação, sendo todas, inclusive, sindicalizadas. 

Além disso, a comunidade de Cristalina durante 4 (quatro) anos  recebeu  

assistência técnica rural27 pelo PNCF, sendo um dos requisitos, constado em 

contrato, desenvolver ações que pleiteasse discussões de gênero, gerações e 

juventude. Desta forma, nos parece existir uma invisibilidade dentro das instituições 

de articulação e formação política acerca da necessidade e importância de despertar 

da militância feminista, muito embora, inclusive seja uma exigência nas chamadas 

públicas. 

Um dos pontos chaves para despertar a consciência das mulheres e o 

reconhecimento de suas identidades se refere ao diálogo sobre suas autonomias. 
                                                

27 Devemos sublinhar as contradições existentes entre a descrição politicas de Assistência Técnica 
Rural e sua efetividade que perpassa pelo contingenciamento de recursos destinados a politicas 
publicas nos últimos 10 anos e que muitas vezes considerados despesas. Nesse sentido, essas 
lacunas são agravadas pela descontinuidade da politica de assistência técnica gratuita, além das 
condições de flexibilização dos direitos trabalhistas, os baixos valores das chamadas públicas 
afetando as condições dos serviços prestados. 
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Autonomia por sua vez, perpassa pela compreensão de decidir, de liberdade de 

escolha, liberdade das formas impostas socialmente de opressão patriarcal. 

Essa autonomia ora discutida, não se encerra na questão econômica e 

financeira, mas se supera no reconhecimento das mulheres agricultoras do campo 

enquanto classe e a importância de sua auto-organização, no intuito de superar as 

estruturas vigentes de dominação numa perspectiva de mudança radical dos meios 

e instrumentos que reforçam esse poder de marginalização, discriminação, 

exploração das mulheres. Como vemos em Biroli (2014): 

 

O acesso a recurso e o reconhecimento do valor e da capacidade 
dos indivíduos para definir a própria vida variam segundo suas 
características e sua posição nas relações de poder entre eles o 
gênero. Desigualdades estruturais impactam as possibilidades de 
autodefinição e as oportunidades disponíveis para as pessoas 
(BIRIOLI, 2014, p. 110). 

 

Autonomia que decide questionar as relações patriarcais e machistas, que 

impõem controle do homem sob a mulher, uma vez que, a autonomia é sustentada 

pelo sistema de produção que necessita das relações para explorar a classe da 

mulher trabalhadora. Para nos auxiliar na compreensão e entendimento dessa 

autonomia destacamos a “autonomia das mulheres”, através de Paulo Freire (1996) 

quando este diz que: 

 

Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai 
se construindo a experiência de várias e inúmeras decisões, que vão 
sendo tomadas [...]. Agente vai amadurecendo todo dia, ou não. A 
autonomia enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é 
vir a ser. Não ocorre em data marcada.  É nesse sentido [...] que 
estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 
responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da 
liberdade (FREIRE, 1996, p. 107). 

 

Diante do exposto, devemos entender que autonomia é uma maneira de 

liberdade e oportunidade. Sendo esta uma construção individual e coletiva na 

perspectiva de se criar estratégias para romper com as ideologias e padrões 

impostos socialmente. 

Carecemos estar dispostos a apreender que as desigualdades estruturais 

na sociedade capitalista, patriarcal e racista são definitivamente impactantes e 

determina as possibilidades de escolha e de oportunidade em especial para as 

mulheres. No meio rural essa realidade ganha outros contornos pela condição de 
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vulnerabilidade econômica, as severas privações materiais e simbólicas acumuladas 

no curso de suas vidas e reproduzidas sob a forma de desigualdades e 

discriminações, inclusive, ausência de políticas públicas e espaços coletivos que 

dialoguem efetivamente sobre os direitos das mulheres. 

Diante destes argumentos explicitamos que a conquista econômica das 

mulheres pode ser visualizada como parte importante do processo que proporciona 

as mulheres ter mais autonomia na tomada de decisões, a possibilidade de 

superação do espaço privado como a promoção da autonomia, por meio da 

ampliação do poder de decisão sobre o uso monetário, numa perspectiva de alterar 

de alguma forma, as tradicionais estruturas de dominação. Assim, as mulheres 

pesquisadas expõem elementos que precisam ser vistos como positivo no tocante 

ao acesso monetário das mulheres e relata o que alterou na vida da mesma.  

 

- O importante é porque antes a gente não tinha é expectativa, era só 
de você ter o dinheiro se você fosse trabalhar fora [...]aí agora não, 
quando ele não tem o que fazer fora, já vou hoje ajeitar as acerolas, 
pra ver se dá a rendazinha (risos), pelo menos de pagar o papel da 
luz no final do mês. (CIDREIRA, 2018) 
 
- Mudou muita coisa, porque antes era só a pensão (benefício) e, é 
não dava, e agora com o quintal produtivo a gente vende as 
acerolas, né! As galinhas come (sic), ajuda a gente a comprar mais 
pouca ração e assim por diante... Até viajar, viajei! (AROEIRA, 2018) 
 
- Foi mulher é muito importante, já planta acerola, já serve para a 
gente comer, vender e butar (sic) os bichos dentro pra aproveitar as 
acerolas né!  E ficamos feliz, maravilhoso quando dizem ah que coisa 
linda, você mora pra onde, lá naquele plantio de acerola, eu digo, é lá 
mesmo(ALGAROBA, 2018). 

 

No entanto, apesar de ser importante e visível para elas o acréscimo 

financeiro proporcionado pelo projeto dos quintais produtivos, não são somente 

estes fatores preponderantes no âmbito da autonomia das mulheres. Para as 

mulheres do campo podemos elencar elementos determinantes para promoção da 

autonomia destas que seria a liberação psicológica, social, cultural e política da 

mulher, com uma construção de uma identidade reconhecimento de seu poder de 

decisão junto a família, nos espaços públicos e comunitários. 

A este respeito, existe o entendimento de que, para que o processo de 

autonomia das mulheres se efetive, devemos levar em consideração o uso do tempo 

para homens e mulheres, sendo esse tempo fundamental para se instaurar a 
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conquista plena e digna de autonomia das mulheres. Posto isso, temos as 

diferenças do uso do tempo para dedicação ao trabalho, a exemplo, o doméstico, e o 

tempo livre, sendo assim uma disposição para as desiguais oportunidades no 

acesso a informação, socialização e poder de decisão. Exemplificaremos a rotina e 

organização do tempo da mulher camponesa na fala abaixo, que é comum a todas 

elas: 

 

- Eu durmo de 8 para 9 horas da noite. Eu passo o dia trabalhando, 
aí. Muito cedo de 4 horas. 3:30 e 4 horas, me levanto, faço o café, aí 
vou cuidar das galinhas, água a horta.  Vou cuidar de arrumar a casa 
né (risos) pela manhã eu faço a coisas pro (risos) fora, aí de tarde 
pra aproveita Aí de 10 horas cuido no almoço, de 11 pra 12 horas. É, 
eu vou desancar um pedacim (risos), quando dá né! Aí de 2 horas da 
tarde começa tudo de novo. É, têm dias que faço dindin, outra hora 
faz doce, faço de tudo um pouco. 5 horas da tarde termino (sic).  Vou 
cuidar da janta, aí pronto vou assistir televisão, descansar. É, e 
depois dormir de novo (risos) pra acordar no outro dia (IPÊ ROXO). 
 

O uso do tempo da mulher agricultora no destino ao trabalho doméstico e 

o cuidado com os homens chega certamente a mais de 1/3 de seu dia. Destaco na 

fala acima que, quando ela relata que ao chegar às 5h da tarde nos diz ter 

terminado, implica somente dos afazeres diurno e segue a noite com os afazeres 

noturnos.  

Esse trabalho doméstico e sua relação com o trabalho do campo às 

coloca em posição de opressão e dominação, além da naturalização do doméstico 

como atribuição e competência exclusiva da mulher, da filha, do gênero “feminino”. 

Esse uso do tempo das mulheres são condicionantes desfavoráveis para conquista 

e escolha de sua autonomia.  

Nesse sentido, consideramos que a emancipação precisa vir atrelada à 

superação do sistema de produção capitalista, a um sistema que se utiliza da divisão 

sexual do trabalho para explorar, segregar, separar, diminuir especialmente as 

mulheres e seu trabalho. Entretanto, no sentido da autonomia e emancipação, a 

auto-organização certamente poderá ser uma estratégia para transformar as 

correlações de força nas relações desiguais entre os sexos, sendo a possibilidade 

de avançar na conquista de igualdade e liberdade para as mulheres. 

A breve análise das categorias logo tecidas é fundamental para refletir as 

formas de resistência e construção de um novo projeto societário, que parte do 

rompimento com o modelo de produção e reprodução para à conquista da 
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autonomia. Autonomia essa, desejada não somente no aspecto econômico, mas 

uma autonomia ressignificada cujo entendimento se expande no aspecto 

democrático do Estado, na ótica do rompimento dos privilégios dominantes, no 

cotidiano das mulheres quanto ao equilíbrio das atividades entre homens e 

mulheres, ao direito sobre seu corpo, sobre as suas próprias decisões pautadas na 

conquista da emancipação, ampliação da consciência e auto-organização política 

para que possa ter alteração da estrutura dominante e desigual. 

A auto-organização das mulheres agricultoras da comunidade rural de 

Cristalina perpassa pela superação e percepção da “dominação masculina” que se 

faz presente de forma concreta nas relações públicas e privadas, domésticas e 

produtivas. Isto posta, o editorial da organização feminista Sempreviva de 2015 

assinala uma necessidade de “despatriarcalizar” o Estado e provocar 

transformações na estrutura do sistema, o qual se potencializa no discurso 

ideológico e se reproduz no cotidiano da intensidade das relações de poder que 

subordinam as mulheres.  

O movimento feminista e rural tem permanentemente o desafio de 

construção de novos paradigmas nas sociedades mais democráticas, inclusive 

implica na quebra dos privilégios da classe dominante, quebra das ofensivas 

conservadoras e moralistas; proporcionada pelo fortalecimento de ações 

emancipatórios com a participação massiva das mulheres.  

Para esse alcance, concordamos com o movimento feminista que a auto-

organização enraizada nos processos locais, solidários com as discussões e 

agendas nacionais são extremamente importantes para alterar a lógica da ofensiva 

capitalista patriarcal e machista, bem como da política social econômica e, por 

conseguinte da divisão sexual do trabalho. 

No tocante da construção de estratégias de resistências transformadoras 

na perspectiva individual para o coletivo, necessitamos refletir acerca das estratégias 

indo além dos embates doméstico e produtivo da organização política e social. A 

auto-organização experimenta a superação da inviabilidade das mulheres nos 

diversos espaços especialmente o produtivo e econômico e porque também não 

enfatizam o espaço político. 
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Temos de grande significado a Marcha das Margaridas28 que é um 

movimento fundamentado em estratégias de ação para as mulheres. Sua 

organização começa a emergir partir dos anos 2000 como um caráter formativo, de 

denúncia e pressão, mas também de proposição, diálogo e articulada para possíveis 

negociações políticas com o Estado. A luta do movimento se firmou por apresentar 

em sua plataforma o tema da Democracia, Poder e Participação Política, a partir de 

um conjunto de questões que dizem respeito à participação social, sindical e política 

institucional, das mulheres trabalhadoras do campo e da floresta, essenciais para a 

realização da democracia e exercício pleno da cidadania. 

A pauta de reivindicação dos movimentos feministas e rurais transversa 

pela auto-organização das mulheres agricultoras, em destaque no trabalho 

produtivo, que poderá vir a romper com os limites socioculturais acerca do trabalho 

desempenhado pelas mulheres no âmbito doméstico. Dessa forma, se estabelece a 

perspectiva da desnaturalização das relações de opressão em que as mulheres 

convivem cotidianamente. Alterações nos hábitos da rotina poderão gerar uma 

materialização da conquista de alguns direitos mais igualitários e transformação do 

espaço privado para as trabalhadoras rurais. Essa alteração pode ser elencada 

como não limitada ao espaço doméstico, ou seja, ir para o espaço coletivo de 

produção. 

Tomando como referência estudos de campo da Organização Feminista 

Sempreviva - SOF no ano de 2016 vislumbrou-se que a experiência de quintais 

produtivos relatadas pelas mulheres, gerou renda e um pouco mais de autonomia 

para elas. O deslocamento das mulheres ao espaço coletivo gerou cumplicidade, 

articulação e, acima de tudo, organização de produção e política, com a perspectiva 

de unirem-se para lidar com os impasses impostos socialmente.  

                                                
28 A Marcha das Margaridas recebe esse nome em homenagem a dirigente sindical, Margarida Maria 
Alves (1943 -1983) é o grande símbolo da luta das mulheres por terra, trabalho, igualdade, justiça e 
dignidade. Rompeu com padrões tradicionais de gênero ao ocupar por 12 anos a presidência do 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alagoa Grande, estado da Paraíba. À frente 
do sindicato fundou o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural. A sua trajetória sindical foi 
marcada pela luta contra a exploração, pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, contra 
o analfabetismo e do campo e da floresta e essas ações se integram a agenda do movimento sindical 
rural, feminista e demais. Tem como coordenação o Movimento Sindical de Trabalhadores/as Rurais, 
composto pela Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, Federações - 
FETAG’s e mais de 4000 sindicatos, sua realização conta com ampla parceria. Daí se percebe a 
dimensão de atuação do movimento, seu poder de mobilização e articulação podendo chegar a 
lugares de difícil acesso através de seus mobilizadores sociais. pela reforma agrária. Margarida Alves 
foi brutalmente assassinada pelos usineiros da Paraíba em 12 de agosto de 1983. (CONTAG. 
Comissão Nacional das Mulheres Trabalhadoras Rurais. Revista da Marcha das Margaridas 2007. 
Ed. Especial. março de 2008.  
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Ressaltamos que na comunidade de Cristalina o projeto de quintal 

produtivo é individualizado, causando certo distanciamento e isolamento das 

mulheres por não ser numa área coletiva. Isso pode ser visto nas diversas falas das 

mulheres de cristalina quando questionamos sobre a forma da organização e 

articulação. 

 

- Não, a gente se reúne só para bater papo, mas sobre negócio não. 
- A gente faz reunião pra decidir quando precisa de alguma coisa né! 
É sempre vinculada a associação (IPÊ ROXO, 2018). 

 

No entanto, durante a aproximação e observação da pesquisa foi possível 

notar importantes aspectos no tocante a convivência das mulheres em Cristalina. 

Assim, podemos afirmar que apesar destas não contarem com uma estrutura formal 

de reunião, nem ser possível se articularem durante o trabalho realizado nos quintais 

produtivos, especificamente, devido “as cercas” que separam as áreas produtivas, 

existem uma peculiaridade própria no formato da organização, uma vez que estas se 

encontram muito frequentemente em seus espaços livres de maneira  simples, sem 

formalidade. 

Exemplo desse modelo se dá quando elas se encontram no momento que 

estão na aurora do amanhecer varrendo seus terreiros. É neste instante que 

assuntos pertinentes à venda de seus produtos, reuniões de sindicato, como lidar 

com cuidado e manejo de suas hortaliças, bem como, se fazem presente. Há 

também o suporte uma das outras nos cuidados com os quintais produtivos e outros 

afazeres quando alguma delas necessita de ausentar. Desta forma, considero que 

as mulheres de Cristalina, como seu jeito próprio de auto-organização tendem a 

superar a dimensão da formalidade e como isso elas se articulam, fortalecem e 

promovem a rede de solidariedade feminista.  

Portanto, por mais que elas não se percebam como questão feministas e 

se auto organizem como tal, a solidariedade entre as mulheres, característica 

reforçada nas articulações coletivas se faz presente em seus encontros matinais, no 

modo de convivência coletiva elegida como fundamental  e intrínseca ao fazer do 

campo. 

Apesar da relevância desses aspectos e rememorando a fala de Ipê-Roxo 

no reconhecimento de que com o projeto dos quintais “estamos mais unidas, agente 

faz reunião para decidir quando precisa de alguma coisa, mas sempre vinculada à 
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associação” existe uma limitação no que tange a compreensão sobre se ter um 

espaço para as mulheres de Cristalina, para que consigam avançar no processo de 

conquista e na intenção de atender as outras possíveis demandas femininas, no 

tocante as dificuldades no âmbito doméstico, na produção e /ou comercialização. Ter 

um espaço formal, um grupo só para as mulheres é importante para despertar o 

feminismo e a conquista de suas autonomias.  

De outro lado, apesar da ausência da compreensão da auto-organização 

e consciência feminista, existe uma compreensão forte e endógena, no que se refere 

ao reconhecimento enquanto agricultoras, isto se expressa em suas falas de forma 

unânimes, como pode ser lido a seguir: 

 

- Desde quando eu nasci. Sempre fui agricultora, desde o meu pai. 
(AROEIRA, 2018). 
 
- Ome, desde que eu nasci eu trabalho na agricultura. (IPÊ- ROXO, 
2018)  
 
-Desde bem nova, desde os 15 anos quando eu me casei, já 
comecei a ajudar meu esposo (CARNAÚBA, 2018). 

 

Quando referimos às contradições que se apresenta ao pensar que as 

mulheres de Cristalina se reconhecem como agricultoras, num mesmo instante, 

quando as questionamos sobre suas vivências, todas elas afirmam que “ajudam” 

seu esposo no trabalho junto aos quintais, em diversas falas, como:  

 

- E ajudo o meu esposo, ele quem faz a colheita [...]. É, eu sou mais 
para cuidar das galinhas, sivirso mais maneiro. [...]. Eu ajudo a ele, 
quando é para colher. Começa o que tem para fazer né! É olhar um 
bode, é olhar uma galinha, se não tá enganchada na cerca, às vezes, 
a gente tem que olhar se não tem algum bicho, uma raposa, fica 
andando, ninguém fica parado dentro de casa, passa o dia e a tarde 
todinha no movimento (AROEIRA, 2018). 

 
- Ele trabalha muito mais do que eu, que eu não tenho muito 
condições de ajudar depois das articulações, eu já águo (sic) uma 
horta e já é pedindo ajuda, termino de aguar, as galinhas ele bota 
comida antes de sair antes de sair para fazer algum serviço, porque 
aqui é difícil aqui no sitio, num tem uma renda né!(CIDREIRA, 2018). 

 
- Cedo quando acordo, eu levando e vou ajeitar as coisas, ele vai 
aguar as hortas, e vou butar o comer da galinha, ajeitar o café e por 
aí começa o dia. [...]. Quando tem alguma coisa de plantação, 
apanhar acerola eu vou ajudar ele a apanhar acerola quando eu 
posso né! Quando não tou em crise, ajudo a colher acerola, o serviço 
que eu ainda estou conseguindo é acerola, porque não pesa, vou 
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colocando num baldinho, ele vai me dando, eu vou enchendo e 
botando num balde maior. Mas aí quando o joelho tá doendo, aí 
dificulta eu ir, porque o chão não igual como aqui, é diferente, mas 
quando dá ajudo ele bem cedo antes de começar a esquentar, aí 
depois você vem para o serviço de casa, só durante o dia fico em 
casa mesmo. (ALGAROBA, 2018). 

 
- É, é desentupir as mangueiras e, e, e colher as acerolas né, 
desentupir as mangueiras pra água pra água passar. [...] Isso aí é, é 
mais ele que faz, quando ele não tá é que eu faço, quando ele não tá 
podendo, porque ele tem problema de rins, aí tem dias que ele não 
pode. Ele é quem faz esse serviço assim, eu fico só em casa mesmo, 
fazendo, arrumando casa ou fazendo alguma coisa (CARNAÚBA, 
2018). 

 

Notório destacar que mesmo quando estão atarefadas com os serviços de 

casa que já lhe tomam o dia todo, mesmo assim ainda disponibiliza tempo para o 

que elas consideram “ajuda”, especialmente, junto aos quintais produtivos, muito 

embora algumas ainda desenvolvam atividades com o manejo de bode e suínos, 

sem esquecer-se do plantio de sequeiro.  

Destaco, que mesmo com alguma limitação física em virtude do tempo 

dedicado a atividade de agricultora como é o caso de CIDREIRA enferma das 

articulações, oriunda das atividades desempenhadas, muito embora esteja 

amparada na garantia da auxilio doença da previdência social, está tentando a todo 

custo provar que sua doença a lhe impede de realizar as atividades laborativas. Em 

virtude do sustento da família, se institui a obrigação de realizar atividades no quintal 

produtivo, para garantir o sustento que foi negado pela seguridade social. 

No que se referem aos afazeres domésticos, no geral, elas não recebem 

“ajuda“ de ninguém muito menos de seus esposos e/ou companheiros. Fazem o 

serviço doméstico sem ajuda, cujos afazeres tomam todo o seu dia como nos fala: 

 

O rojão é grande, tem hora que se cansa! (IPÊ ROXO, 2018). 
 
- Às 6:30h mulher, levanto e faço café para meu esposo, aí depois 
apronto e vou lá para meu pai, cuidar dele, dá banho nele, butar o 
café dele, butar para dormir, ajeitar ele. É, ele tá doente. Ajuda né, 
É? Mulher, umas dez horas volto para minha casa. Aí venho fazer o 
meu almoço. Depois do almoço vou para o trabalho na escola como 
zeladora, merendeira e no serviço da limpeza. Às vezes 5h, num tem 
hora não, depois das 5h, tem hora não.  Quando chego aí tomo 
banho, antes de tomar banho, corro lá para mãe, vou dá uma 
ajeitadinha em pai, depois venho, tomo banho e ajeito a janta do meu 
esposo e vou de novo para lá, ajeitar ele para deitar ele.  Descanso 
(risos, risos) mulher 10 horas quando eu venho pra casa. É, na 
semana vou ajeitando, um dia ajeito uma parte, outro dia ajeito outro, 
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que se não, deixar para um dia só, não dou conta né! (ALGAROBA, 
2018). 

 

Há uma sobrecarga de atividades que são desempenhadas pelas 

mulheres, em especial, as agricultoras que transitam das atividades domésticas, 

cuidados com pessoas idosas, crianças e enfermas, e que ainda “conciliam” com 

atividades no espaço público.  

Diante dessa realidade, Minayo (2002) aponta que os aspectos de saúde 

e doenças devem ser compreendidos como um processo coletivo no qual “[...] as 

relações entre as condições de saúde e seus determinantes culturais, sociais e 

ambientais, dentro de ecossistemas modificados pelo trabalho e pela intervenção 

humana” (MINAYO, 2002, p. 181). Neste ponto, o processo de adoecimento contém 

particularidades e pode ser expresso de diversas formas e, como fruto das 

desigualdades sociais, tende a sofrer mais riscos à saúde os que estão em zonas de 

vulnerabilidade. Considerando as desigualdades entre homens e mulheres, as 

doenças nas mulheres se revelam com maior impacto, já que elas estão mais 

susceptíveis com as péssimas condições de vida, fruto da extensa jornada de 

trabalho das quais se submetem. 

As jornadas de trabalho dessas mulheres perpassam à sobrecarga 

imposta pela divisão sexual do trabalho, as quais exercem atividades de 

subsistência agrícola se inserindo no mercado informal, com tarefas laborais 

domésticas diárias que se configuram como outra jornada de trabalho. O papel de 

cuidadora tem aumentado no contexto atual com o crescimento da expectativa de 

vida da população; ou seja, a mulher cuida da sua casa, dos filhos, do marido, 

muitas vezes dos netos, muitas vezes, exerce como trabalho formal o cuidado de 

idosos, crianças ou sujeitos que demandam de algum cuidado especial. Aqui 

destaco o caso de Algaroba, mulher de Cristalina que cuida dos pais idosos e 

debilitados, trabalha ainda como merendeira numa escola, se desdobrando nos 

afazeres de casa e na lida da agricultura, animais domésticos entre outros. 

Na referida pesquisa ocorre um desvelamento que as mulheres de 

Cristalina têm de conciliar as dimensões produtivas e reprodutivas que, embora 

sejam complementares, muitas vezes são contraditórias reforçam a discriminação 

que muitas mulheres pobres e com filhos pequenos vivem. Sorj (2010) aponta que a 

ideia de cuidado está associada ao modo como se relaciona a mulher no mundo do 

trabalho e à domesticação.  
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A forma de cuidado vista como tarefa essencialmente feminina 

compromete a saúde e projeto de mulheres, que ao cuidarem do outro, deixam de 

cuidar de si. Vale ressaltar que as doenças que acometem as mulheres brasileiras 

estão em sua maioria relacionadas ao processo de trabalho vivido por elas. Para 

Minayo (2002), os fatores estresse, infelicidade, pressões no trabalho, obesidade, 

condições ruins de trabalho, longas jornadas e sobrecarga, são cruciais ao 

desencadear do processo de adoecimento. 

Além disso, são elas as responsáveis pela coleta das frutas, organização 

na fase de comercialização, como seleção das frutas propícias para a venda, 

armazenamento em sacos plásticos ou baldes, em seguida conservação e 

monitoramento dessas frutas para que não haja desperdício, contato com os 

possíveis compradores e entrega do produto a ser vendido como relata; 

 

- Agente colhe as acerolas e armazena a semana todinha, a gente tá 
vendendo a uma pessoa de... Janduiz, hoje mesmo ela passou para 
pegar as acerolas, levou daqui da minha casa, ela levou 140 quilos 
de acerolas. Depende, quando tá pouquinha, a gente colhe, e quanto 
tá na pegada do inverno, aí 15 dias não tem mais lugar para butar 
(sic), o frízer é pequeno (risos), a dificuldade é essa, porque o frízer é 
pequeno, tem época que ela dá muito, se for para colher tudo, aí não 
tem como armazenar, aí tem de ficar ligando para a mulher vim 
pegar né! Ela (comparadora) compra para fazer polpa vende para as 
escolas, o negócio, a empresa dele é pequenininha né!  R$ 2,00 o 
quilo. (AROEIRA, 2018). 

 

Na produção da agricultura familiar de Cristalina existe também, a 

produção de ovos de galinha caipira, os bichos de criação (porco e cabra) que são 

para comercialização, têm a produção de doces caseiros, polpas caseiras, 

confecção de crochê em panos de prato, entre outras. Havendo uma variedade de 

produtos que são incrementados e essa por sua vez assinala para pluriatividade.  

Nesse sentido, o aspecto produtivo conta com participação incessante da mão de 

obra feminina e apresenta ausência de tecnologia o que ocasiona a exigência na 

atividade da agricultura família tempo e energia, principalmente, neste formato 

exposto que é realizada com práticas tradicionais, combinando a força manual com 

a tração animal. 

Hirata (2005) afirma ser o processo de adoecimento de mulheres no 

mundo do trabalho negligenciado e as doenças adquiridas nesse espaço são 

tratadas como sem importância. Acerca das doenças expostas às mulheres que 
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desenvolve atividades da agricultura familiar, segundo Torres (2007) observa 

exemplos de fatores de risco como a exposição à umidade, calor, animais 

peçonhentos, agrotóxicos. Existe uma propensão a adoecer com gripe, reumatismo, 

insolação, desidratação, intoxicação envenenamento e necroses de tecidos por 

peçonhas.  

No que concerne a carregar peso (carregar água e lenha), trabalhar 

levantando e abaixando o corpo, trabalhar por produtividade (cortar toneladas de 

cana, apanhar caixas de laranja), lidar com animais grandes e ferramentas 

desproporcionais, estas atividades podem provocar problema de coluna e de 

varizes, cortes e outros ferimentos. Segundo dados do Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômico – DIEESE, no mapa anuário de 2015 são 

11.462 números de casos de afastamento na atividade agrícola por motivo de 

doenças do exercício do trabalho, com base na RAIS, ou seja, somente aquele com 

trabalho formal.  

Seguindo esse parâmetro de analise o Ministério da Saúde e Previdência 

com base nos dados do observatório de saúde de 2014 nos aponta que entre as 

vinte primeiras causas de afastamento por auxílio-doença não acidentário entre 

mulheres, temos 50,62%, número um pouco superior aos 47,63% verificado entre os 

homens.  Constata-se uma evidente diferença entre a prevalência das causas que 

geram benefícios previdenciários acidentários (acidentes e doenças do trabalho) 

entre homens e mulheres, onde os homens apresentam maior vulnerabilidade para 

causas traumáticas, devido acidentes, e as mulheres para doenças relacionadas às 

condições ergonômicas no trabalho.  

Outra observação realizada em pesquisa29 por Nogueira e Azevedo 

(1982), no que diz respeito ao adoecimento das mulheres trabalhadoras em geral é 

que estas apresentam 6,3 mais doenças ósteo-articulares que homens; 1,75 vezes 

mais doenças digestivas e 1,37 mais doenças respiratórias. Ou seja, trabalhadoras 

mais faltam ao trabalho por motivo de doença do que homens, e segundo os autores 

isso se dá pela sobrecarga imposta as mulheres que ainda tem a seu cargo o 

trabalho doméstico. 

                                                
 29 NOGUEIRA, D. P & AZEVEDO, C. A. B C. A. B. Absenteísmo-doença entre mulheres. In: Revista 
Brasileira de Saúde Ocupacional. São Paulo, n. 38, v. 10, abr./jun. 1982. Em seus escritos notório 
destacar a ausência de indicadores e dados das doenças acometidas as mulheres agricultoras 
familiares, isso talvez seja motivada pela baixa presença de serviços de saúde no campo que poderia 
notificar tal adoecimento dessas mulheres. 
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A participação econômica das mulheres de Cristalina, em sua grande 

maioria se oculta, não existe contabilidade monetária para o que se não gasta e não 

se compra como o autoconsumo de alimentos, sementes, frutas e verduras, ovos, 

galinha que são produzidos e retirados do próprio quintal quase toda a alimentação 

da família. São algumas atividades corriqueiras das mulheres rurais, cujo significado 

econômico nem sempre é levado em conta. 

A renda mensal da População Economicamente Ativa - PEA rural, da 

região Nordeste é de apenas R$ 296,00, dados apresentados em reportagem na 

página do Brasil Repórter30. Assim a renda familiar de Cristalina se apresenta bem 

maior a realidade da pesquisa, em alguns casos chega a um salário mínimo só da 

agricultura familiar e produção dos quintais, em suma, se faz significativa devido a 

diversidade de produtos disponíveis para comercialização, trabalho doméstico em 

outras residências, além a dinâmica da pluriatividade introduzida nos últimos 

tempos, como é caso de Cidreira que ver no seu crochê uma possibilidade de renda 

a ser agregada.  

Portanto, a rentabilidade monetária e não monetária, seguramente teve 

significativo impulso com a presença dos quintais produtivos, que proporcionou 

melhoria no aspecto econômico, melhoria na diversidade de alimentos a mesa, 

segurança alimentar para a família, bem como qualidade desses produtos, 

eliminação de desperdício de produtos que são consumidos por terceiros também. 

Segundo Delphy (2015) a gratuidade do trabalho feminino é 

institucionalizada pelo Estado, a implicação disso é que, a produção realizada no 

ambiente familiar, seja do trabalho doméstico, no cuidado com os outros ou na 

própria agricultura de subsistência, além de produzir e reproduzir se consumem o 

que produzem.  

Assim, no trabalho doméstico deixa-se de contratar uma terceira pessoa 

ou delegar essa função a outra que certamente exigiria um valor monetário para 

realização desse trabalho, no aspecto do consumo, na medida em que as famílias 

se utilizam especificamente a exemplo dos quintais produtivos, alimentos sem 

agrotóxicos e acessíveis como ovos verduras e legumes, eram alimento que iram ser 

adquiridos. Desta forma, os que são produzidos e consumidos têm valor de uso e 

valor de troca, fazendo parte do produto interno bruto da economia. Ou seja, o 

                                                
30 Informações disponíveis pelo site<http://reporterbrasil.org.br/2010/04/em-concentracao-de-renda-
brasil-rural-so-nao-supera-namibia/> acesso em: Outubro de 2017. 
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trabalho doméstico e feminino é fundamental para o funcionamento do mercado, da 

produção e da economia. 

Carrasco (2012) aponta que se pode até reconhecer a importância 

indispensável do trabalho doméstico e demais atividades realizadas pelas mulheres 

para a produção da riqueza das nações, no entanto não se tem atribuição de valor 

econômico. Existe um pensamento que considera que essa atividade é um “fator 

natural”, e quando a mulher se dispõe a trabalhar fora do lar, esse trabalho é 

considerado circunstancial a situação do homem e direcionado a suprir as despesas 

domésticas. E considerado funcional ao capital a produção domestica e reprodutiva 

das mulheres haja vista que, se pode por essa condição social reduzir o valor do 

trabalho delas e assim causar maior beneficio de lucro ao Capital, por meio, por 

exemplo, da mão obra flexível. 

Sem dúvida o sistema capitalista se beneficia da subordinação da 

condição de trabalho feminino que se fundamenta como natural, para justificar a 

exploração e usufruir de forma livre e despretensiosa. Kergoat (2014) nos alerta para 

expandir essa compreensão da noção de exploração do capital ao trabalho das 

mulheres que é considerar a coexistência e sobreposto, a noção de apropriação. A 

apropriação e a exploração da força de trabalho feminino formam um todo coerente 

e deve ser levado em conta a partir da divisão sexual do trabalho.  

É notório destacar aspectos pertinentes ao entendimento do trabalho 

produtivo considerado pela economia dominante como aquele movido teoricamente 

pelos chefes de família. Resultante do processo de produção, que atente a demanda 

do mercado e seus interesses.  Portanto, é posto que os homens, livres das 

obrigações relacionados ao cuidado da vida, se dedicam à produção mercantil, 

colocam seu tempo (visível e valorizado) à disposição da empresa.  

Já o trabalho reprodutivo é posto as mulheres de forma permanente e 

ocupando seu tempo (invisível e desvalorizado). Entende-se este, como toda 

atividade de apoio - tal como os cuidados com as crianças, adultos dependentes, 

pessoas doentes e com serviços domésticos - que são prestadas de forma não 

remunerada e realizadas na esfera privada e familiar.  

Segundo os cálculos da pesquisadora Hildete Pereira de Melo professora 

de economia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e vice-presidente da 
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Associação Brasileira de Estudos do Trabalho (Abet) disponível na Carta Capital31, o 

trabalho doméstico e o cuidado com a família não remunerado se equivalem. 

Impacta em 11% no PIB, em valores, foram cerca de 634,3 bilhões de reais em 

2015, últimos dados disponíveis. 

No espaço da agricultura familiar do campo podemos denotar que o 

trabalho da mulher agricultora é para o autoconsumo da família, ao ver a fala de  

CARNAÚBA que nos diz “[...] tudo é para dentro de casa, como assim, de comprar, 

o, o pra comer e tudo!”, o que acaba reproduzindo a invisibilidade que cerca a 

percepção da sociedade sobre o papel feminino.  Essa realidade fica ainda mais 

dura, porque existe um grande contingente de trabalhadoras sem remuneração e 

como esse trabalho é obscurecido, elas, portanto, não conseguem usufruir com 

independência do que produzem e reproduzem com o seu trabalho.  

Entendemos como produção de autoconsumo, a produção de 

subsistência advinda da atividade vivenciada na agricultura familiar do campo, 

produzida na esfera da unidade doméstica por meio da diversificação das 

estratégias de atividades dentro da propriedade para obtenção de outras fontes de 

renda e o outro aspecto é pertencer a uma fonte de renda não monetária.  Acredita-

se que o autoconsumo pode gerar uma autonomia ao agricultor familiar a partir da 

possibilidade de o produtor optar em querer vender sua produção ou ser consumida 

pelo grupo familiar. 

Segundo Alberto (2009) a peculiar ocupação dedicada ao autoconsumo 

existe a predominância das mulheres, sendo que estas se dedicam a uma jornada 

de 15 horas, isso demonstra o peso da divisão sexual do trabalho, na qual as 

mulheres necessitam conciliar o afazer doméstico às atividades produtivas, sejam 

elas remuneradas ou não, destacando-se a sua responsabilidade com a reprodução 

da família. 

Os dados atentam também para a posição econômica das mulheres 

rurais, muito embora, seja alarmante o número de mulheres em nosso país que 

trabalham sem auferir renda. Nesse universo há uma porcentagem de trabalhadoras 

domésticas que trabalham apenas em troca de casa e/ou comida. Vale ressaltar que 

o percentual de 46% dessas mulheres participa de atividades para autoconsumo 

configurando-se como elevado em relação à média mundial. 

                                                
31 Informações disponíveis em https://www.cartacapital.com.br/economia/trabalho-domestico-nao-
remunerado-vale-11-do-pib-no-brasil acessado em 30 de julho de 2018 escrito por Dimalice Nunes —
publicado 19/06/2017. 
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Destacamos que a contribuição monetária das mulheres de Cristalina não 

é diferente de outras mulheres do campo, tendo em vista que, essa contribuição não 

seja necessariamente por dinheiro. Elas realizam trocas de produtos, doações e 

produções para o autoconsumo. Retiram do próprio quintal muitos alimentos que 

compõe a mesa da sua família, produtos como, por exemplo: ovos, galinhas, 

hortaliças, legumes, doces, sendo essas atividades corriqueiras e culturais das 

mulheres do campo, cujo significado econômico nem sempre é levado em conta. 

É pertinente dizer que existe polêmica32 acerca da economia feminista e 

autoconsumo, no entanto, uma parte do movimento feminista acredita que se faz 

necessário uma valorização das práticas realizadas pelas mulheres no aspecto 

reprodutivo de seu trabalho, tentando superar a divisão sexual do trabalho que as 

impede de crescer.  Uma proposta que baseia na inversão da lógica de se repensar 

uma nova forma de economia para as mulheres de maneira a promover o bem-estar 

da humanidade. 

Particularmente, não acredito que deva existir uma economia feminista, 

delimitada, mas que precisamos refletir e atentar para que se possa existir uma 

economia que venha a ser mais igualitária e solidária, revisitando outras formas de 

fazer economia que não seja pela fundamentação capitalista. 

Nesse sentido, denotamos a necessidade de expandir essa dimensão 

econômica de manutenção da família promovida pela mão de obra feminina que 

veem de forma monetária a chance de contribuir para o consumo de casa e fora 

dele, para a participação das mesmas nas decisões da comunidade, acerca da 

possibilidade de escolher o que elas consideram importante e prioridade para a 

família.  

Além disso, as mulheres ao sair do seu espaço privado podem circular em 

outros espaços, se expressar acerca de suas vivências, trocarem experiência, 

conhecer outras realidades, aproximar-se de discussões que pleiteiam garantias de 

direitos as mulheres agricultoras. 

A modalidade de distribuição de terra na reforma agrária conservadora e 

retangular que é imposta pelo Estado distância as famílias agricultoras ao convívio 

coletivo e social, pois há um afastamento considerável no tocante das casas e seus 
                                                

32 Essas polêmicas podem ser vistas nas produções teóricas de CARRASCO, Cristina.  Estatísticas 
sob suspeita: proposta de novos indicadores com base na experiência das mulheres; tradução José 
Valenzuela Perez. São Paulo, SOF, 2012 e MOURA, Maria da Conceição Dantas [et al]. Economia 
feminista: mulheres rurais e políticas públicas/ organizadoras, Maria da Conceição Dantas Moura, 
Renata Mayara Moreira de Lima, Ady Canário de Souza Estevão. Mossoró: EdUFERSA, 2014. 
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lotes e consequentemente dos centros, sindicatos, bancos e escolas, o que provoca 

uma extrema dificuldade de mobilidade e locomoção.  Reforçam o aprisionamento 

acentuado das mulheres agricultoras em seus espaços doméstico e privado. Uma 

vez confinadas nestes espaços, a questão da falta do tempo, passa a ser a 

justificativa para a permanência ao isolamento. 

Assim, a conquista da autonomia, trazida pelas mulheres de Cristalina 

supera a dimensão econômica pura e simples. Portanto, reconhecemos que o ganho 

monetário advindo da comercialização da produção de frutas e hortaliças se 

apresenta como um potencializador para conquista da autonomia na medida em que 

favorece o poder de compra e capacidade de escolher e decidir para uso desse 

dinheiro. 

Participar da esfera pública, se movimentar, transitar e sair do isolamento 

da comunidade requer muita disponibilidade, sendo assim, a produção dos quintais 

produtivos promoveu a superação da normativa de que “aos homens” se dá todo o 

tempo possível para que estes possam participar ativamente da esfera pública. 

Agora as mulheres de Cristalina podem alcançar novos ares e lançar-se em vôos 

nunca antes imaginados. 

Diante disso, ressaltamos a importância do objetivo desta pesquisa, pois 

encontramos o fator da superação na dimensão mínima da autonomia, uma vez que, 

a dinâmica das mulheres de Cristalina de estarem transitando em outros espaços 

fora da comunidade gerou possibilidades de saírem do confinamento, do 

aprisionamento social. 

A dimensão de autonomia que foi pensada é aquela que não se limita ao 

poder monetário de compra das famílias agricultoras, pois se a estagnaria na ideia 

da generalização da pobreza e continuação da exclusão social. O que nos 

propusemos a refletir é que autonomia tem haver com a capacidade das mulheres 

de se auto-organizarem de forma peculiar, como é o caso de Cristalina, e que com a 

força do trabalho feminino podem ser protagonista de sua própria historia. Para isso, 

torna-se fundamental considerar também a qualidade na cultura, da cidadania, as 

redes de solidariedade, reciprocidade social e o aperfeiçoamento da democracia, a 

relação simbólica do lugar, do espaço privado, a construção da autoconfiança 

atrelada autodescoberta de cada mulher com suas vivências e particularidade.  

Assim segundo Sem (2000) é necessário que as pessoas tenham a 

capacidade de superar as privações das liberdades ao construir novas opções e 
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saber como escolher e implementar escolhas e acima de tudo beneficiando-se delas.  

Autonomia está associada ao fortalecimento das atoras sociais entendendo que as 

desigualdades das relações de sexo não estão somente na precariedade de 

recursos, mas na ausência de oportunidade sociais, politicas e econômica. 

Para as mulheres de Cristalina, os Quintais Produtivos permitiu a visita 

aos parentes de outro estado, inclusive, com a apresentação dos trabalhos em 

diversos Estados brasileiros, em eventos nacionais, assim ouvimos relatos como: 

 

- O quintal produtivo ajudou muito, aí eu conseguir ajuntar dinheiro 
até pra mim viajar, fui para o Belém do Pará, passei um mês por lá, 
com meu irmão, tem um bucado (sic) prima da gente lá, aí já tá no 
segundo ano que eu vou (AROEIRA, 2018). 

 

Inclusive, elas refletem que a experiência dos quintais produtivos proporcionou o 

efetivo exercício da autonomia no aspecto de resoluções de problemas, sobretudo, junto 

com a comunidade e a movimentação para fora do espaço doméstico, tendo em vista, um 

reconhecimento acerca de estarem confinadas e aprisionadas por muito tempo: 

 

- Participa, a gente já teve um intercambio, já foi a Brasília. Foi muito 
bom, experiência (risos). Me sentir (risos) como é que eu quero dizer, 
me sentir muito importante, eu fiquei lá na mesa, participei da mesa 
lá, respondendo às perguntas. Perguntaram o que a gente fazia, a, a 
reunião foi de boas práticas, o que produzia. Foi levar essa 
experiência para Brasília. Foi levar essa experiência para Brasília. 
Me sinto muito importante, que antes a gente era assim... 
parado, num resolvia muita coisa, e hoje a gente já resolve, né! 
[...] Falar de cristalina, muita gente já conhece cristalina, através das 
nossas visitas né! Brasília e nos outros cantos, a gente já fumos (sic) 
pra Paraíba, Natal fumos (sic) várias vezes, e antes disso eu não 
viajava para lugar algum nenhum (IPÊ ROXO, 2018, grifos nosso). 

 

Em suma, a superação feminina alcançada no âmbito individual e social 

tornou-se exemplo de inspiração para a quebra dos grilhões do patriarcado. A mulher 

torna-se autônoma de suas decisões, e estas decisões refletem na família e na 

sociedade como um todo. 

Neste sentido, a experiência pioneira do quintal produtivo das mulheres 

de Cristalina proporcionou o enfrentamento à quebra dos grilhões do patriarcado. A 

ação das mulheres em tomar a frente do projeto do quintal produtivo como se 

percebeu em diversas falas não fora somente de enfrentamento social, mas, 

sobretudo, um enfrentamento às determinações históricas construídas na 

comunidade que lugar de mulher é na cozinha. E o quintal é extensão dessa 
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cozinha, espaço de diálogo, de confraternizar, de colocar uma mesa debaixo da 

Algaroba ou pé de Cajarana, de criar os “bichos” para consumo, de plantas as frutas 

e de vir a comercializar o que se produz no quintal. 

As mulheres dessa comunidade escreveram outra história, pois na 

proporção que avançaram houve também o reconhecimento como parte 

fundamental desse processo de cuidado a produção dos quintais produtivos; vieram 

a participar mais intensamente das reuniões da comunidade na associação 

majoritariamente participação masculina, se fizeram presente em voz, representaram 

a comunidade em espaços nunca antes imaginados, receberam visitas de outras 

agricultoras pertencentes a outras cidades circunvizinhas, ansiosas para conhecer 

sua experiência considerada por muitos como exitosa. Em seus relatos aqui 

coletados, percebemos nitidamente o orgulho de fazer parte de uma nova 

possibilidade de realização de trabalho no campo com o possível reconhecimento 

dos homens acerca do trabalho das mulheres de Cristalina. 

Esse reconhecimento se pauta também pela possibilidade que as 

mesmas desenvolveram de comercializar, de buscar novos compradores, de realizar 

parcerias, de separar e armazenar suas frutas e hortaliças para comercializar e 

receberem em suas mãos o dinheiro que irá compor a renda familiar. 

No entanto, os homens de cristalina, na sua grande maioria, não dividem 

as tarefas domésticas, não se preocupam com a exaustão de atividade em que as 

suas companheiras se inserem e se propõem a fazer por reconhecer que isso como 

natural, como atividade delas mesmas. Só existe uma fala de uma agricultora que 

relatou que seu esposo lhe ajuda nas tarefas doméstica e do quintal produtivo como 

o auxílio de sua filha, isso porque a mesma tem um problema sério de saúde que 

compromete seus movimentos. Mas no geral o que prevalece são as determinações 

sociais, culturais que padronizam e dividem as atividades pelo sexo. 

Com o trabalho das mulheres agricultoras do campo e o cotidiano, faz- se 

necessário perceber que as tensões presentes nas relações sociais, na divisão de 

tarefas, nos papéis determinados dentro da comunidade, ganha visibilidade na 

medida em que esse trabalho feminino reproduz e dinamiza de forma concreta as 

desigualdades, torna-se aparente a dominação e exploração.  Uma vez que, foi 

possível detectar a existência do trabalho não remunerado doméstico, da estratégia 

de conciliar e interseccionalizar o trabalho da cozinha como o trabalho da roça, do 

quintal, mais acima de tudo, da própria vida dessas mulheres. Vidas essas que eram 



 
93 

 

submetidas ao confinamento, aprisionamento da alma, do espaço, de seus meios de 

instrumentos de trabalho, da sua voz, da sua opinião. 

Refletir sobre a superação e a possibilidade de autonomia das mulheres 

de Cristalina nos faz entender que essa façanha deve ser realizada dentro da vida 

cotidiana das mulheres. Como é feito em Cristalina quando elas conversam em seus 

terreiros sobre seus papeis enquanto mulheres agricultoras, produtoras e “do lar”, 

sobre suas dificuldades e empecilhos para sair do confinamento e ocuparem outros 

espaços sociais e políticos, E através dessa ação tão simples e rotineira elas 

pudessem chegar no elevado grau de entendimento o quanto é  necessário se 

articularem para conquistarem mais acesso a políticas publicas como saúde, 

educação, infraestrutura, habitação, acesso à terra, acesso a outros projetos de 

investimentos.  Conversas que pudessem proporcionar o alcance do exercício da 

cidadania proposta dentro do movimento feminista. 

Ressaltamos também Camurça (2007) quando coloca sobre a auto-

organização das mulheres sendo “o esforço de elaboração coletiva para explicação 

sobre a situação das mulheres, associado ao esforço de pensar e repensar as 

formas de ações coletivas do movimento para superar essa situação” (CAMURÇA, 

2007, p. 2).  

Pensar a auto-organização das mulheres é um processo estratégico de 

contraposição de correlação de força e avanços na conquista de igualdade e 

liberdade para as mulheres. Devemos compreender que existem aspectos 

imperativos que limitam as mulheres da comunidade rural de Cristalina de se 

visualizarem como sujeitas organizativas, grupal, possível de pensar e repensar 

seus papeis determinantes socialmente, suas condições desiguais, suas jornadas de 

trabalho exaustivas entre outras determinações impostas. 
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Figura 5 - “Fuloran na Seca” 

 

Fonte: Xilogravura de Perron Mendes 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo Camurça (2007), as condições injustiças e desiguais que se faz 

presente no cotidiano das mulheres trabalhadoras, em especial as mulheres 

agricultoras familiares do campo, como um todo não são por acaso.  À luz do 

entendimento da dimensão da divisão sexual do trabalho expõe a complexidade da 

exploração do capitalismo que se dá de forma efetiva pela exploração do trabalho 

humano, e como ênfase no trabalho feminino. 

Essa primeira noção levou-nos a analisar a categoria trabalho mesmo que 

sumariamente, pois essa categoria nos concedeu a compreensão basilar do sentido 

antológico do trabalho como condição do ser humano para sua existência e 

reprodução. 

Com maior aprofundamento dos estudos bibliográficos realizados nos 

debruçamos sobre a categoria divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo, 

estas nos forneceram subsidio para elucidar as diferenças desiguais e hierárquicas 

entre mulheres e homens. E que essas distinções se conectam e se entrelaçam 

entre três dimensões sociais: sexo, classe e raça. Também, nos ampliou o leque de 

compreensão acerca da mulher agricultora do campo, tendo em vista que, suas 

condições também se fazem presente nas dimensões de se reconhecerem como 

mulher, agricultora, de raça negra e de classe pobre.  Trouxe, também, elementos 

determinantes para compreender o papel dessa mulher agricultora presente numa 

sociedade conservadora, racista e patriarcal que estamos a vivenciar nos últimos 

anos de forma mais severa e abusiva. 

Apesar dos detalhamentos dos estudos das categorias acimas citada, não 

podemos deixar de sublinhar as relações patriarcais de gênero que se fazem 

presente, de forma cultural e histórica na agricultura familiar do campo e que servem 

de subsidio para o entendimento das questões de subordinação e sujeição das 

mulheres para os homens que assume privilégios e poder do macho. 

Apresentamos a construção social do conceito de agricultura familiar 

numa perspectiva camponesa, que perpassa por três aspectos: terra, trabalho e 

família.  Nesse sentido, expandimos a compreensão que envolve esse espaço com 

valores culturais entendendo que existem determinações sociais hegemônicas 

disseminadas de forma coletiva que se retroalimentam desfavorecendo o trabalho 
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das mulheres, comprometendo sua perspectiva de autonomia, condição de vida e 

seus direitos. 

Diante disto, vivenciamos, observamos e estudamos de forma analítica e 

critica o projeto “Quintais Produtivos” na comunidade rural de Cristalina que se fez 

perceber um processo muito simples e próprio no tocante a organização produtiva e 

auto-organização, sendo essa vislumbrada no trabalho produtivo e reprodutivo. 

Nesse sentido, foi possível perceber o quanto o trabalho doméstico é extremamente 

comprometedor no que se refere a saúde, ao aprisionamento no espaço privado. 

Além disso, ocorre a responsabilização das mãos das mulheres 

trabalhadoras no que concerne a “conciliar” o cuidado com família, a manutenção 

desta, por meio de estratégias pertinentes de melhoria da condição de vida e renda, 

utilizando a pluriatividade como possibilidade de diversificar a renda familiar, 

especialmente por se tratar de uma região semiárida nordestina, que apresenta 

peculiaridades próprias de sazonalidade climática, ambiental e produtiva que afeta 

diretamente a sobrevivência destas mulheres do campo. 

Em suma, trazemos aspectos do resultado da pesquisa com as mulheres 

de Cristalina, foi verificado que as mesmas não têm uma compreensão ampliada do 

feminismo que denota o pensamento da igualdade de sexo. 

As mulheres de Cristalina se solidarizam como coletivo quando assumem 

atividades de outra companheira de assentamento, agem com sororidade33.  Apesar 

de ter um aspecto salutar, existe nessa intenção feminina uma condição que 

corrobora com os papeis sociais, uma vez que essa ação de assumir atividades 

domésticas de outras mulheres reforça a divisão sexual do trabalho impregnada das 

relações patriarcais de gênero, tendo em vista que recai esse trabalho do cuidado da 

casa e da família de forma exclusiva sobre as mulheres. Assim, os homens dessa 

comunidade não se dispõem a realizar atividades domésticas de forma igualitária e 

não se sentem responsáveis por realizá-las. 

As mesmas alcançaram uma dimensão da autonomia de maneira relativa, 

pois conseguiram opinar sobre o uso dos recursos obtidos com o trabalho feminino e 

a comercialização dos produtos dos “quintais produtivos”; alcançaram a inserção da 

renda monetária, muito embora, esse dinheiro seja destinado quase que 

exclusivamente para manutenção da família. 

                                                
33 Sororidade entendível como união de aliança entre as mulheres baseado na empatia e 
companheirismo entre as mesmas para a busca do alcance do objetivo comum. 
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Na progressão das conquistas, as mulheres de Cristalina, passaram a ter 

oportunidade de transitar em outros espaços públicos, reuniões, intercâmbios, 

visitarem familiares, gerou considerável poder de decisão e emancipação, advindo 

também do trabalho delas com o projeto “Quintais Produtivos”.  Assim, ocorreu 

alforria do confinamento do espaço privado, doméstico e do local do assentamento, 

sendo um dos triunfos mais pertinentes para as mulheres da comunidade, pois com 

isso, conseguiram alterar as condições vivenciadas no campo, por meio da chance 

de compartilhar vivências, falar suas historias e construções e experimentar novos 

sabres do saber. 

Como ressaltado anteriormente, no tocante a organização produtiva elas 

exercem de forma muito plena, pois são elas que se fazem presente na produção, 

armazenamento, processo de comercialização, que passa a se articularem com 

possíveis compradores até pensar estratégias de venda do excedente, além de 

venda direta com outros. Já na auto-organização elas têm preeminência de 

particularidades e se articulam de maneira informal, porém não menos impactante.  

Ambas, organização produtiva e auto-organização se conectam através do trabalho 

produtivo e reprodutivo, e esses comprometem seu dia inteiro de forma exaustiva e 

cansativa, o que acaba afetando o limite de estarem se organizando politicamente 

de maneira formal. 

Torna-se oportuno ressaltar que na fase de finalização dos escritos desta 

dissertação, na manutenção de contato com as pesquisadas, fomos informadas por 

elas que a assentada Ipê – Roxo teria assumido a gestão como presidente da 

Associação de Cristalina no mês de setembro de 2018 por 2 (dois) anos 

consecutivos. Isso externalizar o esforço devotado por essas mulheres para 

conquistarem esse lugar, lugar que dentro da realidade do campo é muitas vezes 

inalcançável. 

Diante deste cenário, se faz necessário nos provocar uma reflexão, 

fundamentada em Falquet (2008), que a hegemonia neoliberal se faz presente no 

capitalismo, através da exploração, escravidão da mão de obra e nas relações 

patriarcais de gênero.  Existe uma reprodução social executada pelas mulheres por 

meio da manutenção da naturalização das funções consideradas femininas. Nesse 

sentido, o trabalho doméstico e feminino é utilizado com apropriação pelo 

capitalismo e explorado como forma de apropriação de riqueza causando o 

aprofundamento da pobreza, devido às péssimas condições de trabalho, 
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flexibilização, terceirização, trabalho domestico não remunerado, entre outros que 

são definidores da visa social de forma constante de exploração e opressão das 

mulheres. 

São as mulheres as que mais sofrem com esses impactos das ações 

direcionadas para manter o modelo de produção capitalista, perspectiva do 

neodesenvolvimentismo.  Diante da condição e realidade da mulher agricultora, não 

podemos deixar de analisar, a política agraria e os seus rebatimentos no acesso e 

nos desafios a serem trilhados, dos ideários neoliberais que reforçam e mantem a 

lógica capital e, por conseguinte, racista e patriarcal. 

Algumas “conquistas” no tocante a política de fortalecimento da 

agricultura familiar foram intencionadas, neste caso cito que essas estratégias 

propuseram que as mulheres fossem agentes econômicos, a exemplo disso temos 

as experiências com “quintais produtivos”. No entanto não alcançou de forma efetiva 

a agricultura familiar, isso devido à fragilidade da execução das políticas de 

assistência técnica pela descontinuidade, terceirização dos serviços com atraso nos 

repasses; dificuldades nas discussões de gênero no trabalho de assistência técnica, 

se restringindo a incluir as mulheres apenas no tocante as orientações ao 

atendimento à família. 

Por tudo isso, defendemos ser necessário ações específicas, 

compreendendo estas mulheres agricultoras do campo, como políticas afirmativas 

que pudesse garantir a estas serem beneficiadas e reconhecidas como tal de forma 

direta.  Isto posta, Declaração de Aptidão do Agricultor – DAP tem como titular 

também a mulher, porém as ações em sua grande maioria avassaladora são 

direcionadas ao homem, sobressaindo os privilégios. 

Outro empecilho é a não integralidade mediante as outras políticas, na 

saúde se destaca a Política de Estratégia da Família que tem uma demanda de área 

extensa e as famílias agricultoras acabam ficando para o segundo plano, 

particularmente para as mulheres e crianças. 

Quanto à educação existem de fato a possibilidade dos cursos técnicos e 

universidades, porém o ensino básico não garante essa trajetória.  Agravado a isso, 

fica demonstrado aqui que, existe uma concordância cultural e um reforço por meio 

das ausências de politicas publicas que, as meninas têm mais dificuldade de 

permanência e presença na escola em virtude dos afazeres domésticos e cuidados 
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com os irmãos, continuidade do processo da divisão sexual do trabalho para o 

feminino. 

A polícia agrária trabalha numa perspectiva de reforçar o modelo de 

família patriarcal e machista. Por melhor que seja a intenção da política de garantir 

ações para as mulheres agricultoras reconhecendo-as como integrantes e 

autônomas, estas mediante relações sexistas e desiguais não têm as mesmas 

oportunidades e nem as mesmas condições que os homens na sociedade e assim 

na realidade rural. Mesmo, que se possam ter acesso ao financeiro, através da 

produção, comercialização e consumo, isso não é garantia da autonomia e liberdade 

da mulher. 
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APÊNDICE A - Pesquisa socioeconômica e organizacional das mulheres da 
Comunidade Rural de Cristalina  

 
Data da Pesquisa (____/______/_____) 
Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente 
para você. 
 
Faixa de idade: 

Até 25 anos 
De 25 a 35 

anos De 35 a 45 anos 

De 45 a 60 
anos 

Acima de 60 anos 

 
Há quanto tempo trabalha na agricultura? 
a. ( ) sempre foi agricultora 
b. ( ) tinha outras atividades e posteriormente se tornou agricultora 
b1. A quanto tempo está na agricultura?____________________________ 
Você é filiada alguma organização sindical?  (   ) Sim  (     ) Não 
Caso a reposta seja sim, qual?_______________________________________ 
Quantos membros da família residem no assentamento? Composição? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Quais os membros da família participam da produção 
agrícola?____________________________________________________________
______________________ 
Qual a renda da família? Valor ______________ 
Fonte dessa renda?________________ 
Qual a sua contribuição em valor nessa renda familiar? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
O que é projeto produtivo e em quais os produtivos em que você participar? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Essa participação nesse projeto produtivo é realizada com a família e ou de forma 
individual? 
___________________________________________________________________ 
Cite 03 coisas que ao participar do projeto produtivo mudaram em suas vidas, na 
comunidade?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Como você utiliza o dinheiro que ganha com o projeto produtivo?  Com quem você 
conversa para decidir isso? 
___________________________________________________________________ 
Que dificuldades e benefícios você vê em participa da associação? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Sua participação no projeto produtivo contribui para participação na associação? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Além da associação, você participa de alguma outra atividade de outra organização 
em que representa a comunidade ou o projeto? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Como se sente nesses momentos? E Cite duas coisas que tornam importante para 
vida pessoal e da comunidade? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Você sabe, ou já ouviu falar sobre feminismo? Poderia me falar o que pensa sobre 
assunto?___________________________________________________ 
Existe algum tipo de reunião de mulheres na comunidade? Você participa? Como 
funciona? E caso não, porque você acha que não acontece? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Refletindo sobre suas atividades descreva: 
00:00 h : ________________________________________________________ 
01:00 h: ________________________________________________________ 
02:00 h: ________________________________________________________ 
03:00 h: ________________________________________________________ 
04:00 h: ________________________________________________________ 
05:00 h: ________________________________________________________ 
06:00 h: ________________________________________________________ 
07:00 h: ________________________________________________________ 
08:00 h: ________________________________________________________ 
09:00 h: ________________________________________________________ 
10:00 h: ________________________________________________________ 
11:00 h: ________________________________________________________ 
12:00 h: ________________________________________________________ 
13:00 h: ________________________________________________________ 
14:00 h: ________________________________________________________ 
15:00 h: ________________________________________________________ 
16:00 h: ________________________________________________________ 
17:00 h: ________________________________________________________ 
18:00 h: ________________________________________________________ 
19:00 h: ________________________________________________________ 
20:00 h: ________________________________________________________ 
21:00 h: ________________________________________________________ 
22:00 h: ________________________________________________________ 
23:00 h: ________________________________________________________ 
24:00 h: ________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 
 

 

 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Campus Universidade Central – Mossoró 
Curso de Programa de Pós-Graduação em Serviço Social _ PPGSSDS/ UERN 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Esclarecimentos 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa “ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E 
AUTO-ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES NA COMUNIDADE CRISTALINA” orientada pelo 
(a) Prof. Telma Gurgel da Silva  e que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 
510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Sua participação é 
voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 
consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite será submetido ao seguinte procedimento: entrevista 
semi estruturada cuja responsabilidade de aplicação é de Sâmia Cristina Cavalcante 
Martins, formação, curso do Campus Avançado “Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social e Direitos Sociais - PPGSSDS”, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. 
As informações coletadas serão organizadas em banco de dados em programa estatístico e 
analisadas a partir de técnicas de estatística descritiva e inferencial. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: analisar como a organização produtiva pode 
contribuir na auto-organização e consciência feminista das agricultoras da comunidade rural 
de Cristalina em Mossoró/RN.  Para tanto, objetivando o alcance desse objetivo, foram 
definidos como objetivos específicos: a) Identificar se ações produtivas empenhadas pelas 
mulheres contribui na construção de relações sociais mais igualitárias âmbito doméstico; b) 
apreender a relação entre o processo de organização produtiva e a autonomia das mulheres 
da comunidade de Cristalina; c) conhecer a percepção dessas mulheres acerca do 
feminismo e sua auto-organização. 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de conhecer a realidade das mulheres 
da comunidade de Cristalina, bem como sua auto-organização, autonomia e consciência 
feminista na superação das relações desiguais de sexo. Os riscos mínimos que o 
participante da pesquisa estará exposto são das falas. Esses riscos serão minimizados 
mediante: Garantia do anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde não será 
preciso colocar o nome do mesmo; Para manter o sigilo e o respeito ao participante da 
pesquisa, apenas a discente Sâmia Cristina Cavalcante Martins aplicará o questionário e 
somente a mesma e o pesquisador responsável poderão manusear e guardar os 
questionários; Sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que 
não será divulgado dado que identifique o participante; Garantia que o participante se sinta a 
vontade para responder aos questionários e Anuência das Instituições de ensino para a 
realização da pesquisa. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa 
arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador 
responsável (orientador) no Departamento de do Curso de Bacharelado em Serviço Social, 
a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações 
coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 
participantes e o responsável. 
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Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador acima citado do 
Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus Central, no endereço BR 110, KM 48. Rua: 
Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 3312-2210. Dúvidas a respeito da ética 
desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -
Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48. Rua: Prof. Antonio 
Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 3312-7032. E-mail: cep@uern.br/CEP 59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 
participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura 
material para reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação 
material, exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando 
necessário, tais como transporte e alimentação – sob a responsabilidade do 
(a)pesquisador(a) Sâmia Cristina Cavalcante Martins 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 
coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 
publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para 
qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após 
todas essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  
 

Consentimento Livre 
 

Concordo em participar desta pesquisa “ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E AUTO-
ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES NA COMUNIDADE CRISTALINA. Declarando, para os 
devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos 
procedimentos aos quais eu seja submetido (a) e dos possíveis riscos que possam advir de 
tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a 
pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha 
desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo 
assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos 
dados referentes à minha identificação. 

 
Cidade, ______/_______/_______.  
 
__________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
 
 
Aluno (Aluno-pesquisador) - Aluna do Curso do Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social _ PPGSSDS, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus 
no endereço BR 110, KM 48 Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 3312-
2210.  
Profª Dra. Tela, Gurgel da Silva - do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social _ 
PPGSSDS, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus no 
endereço BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-
2210. 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) Campus Universitário Central - Centro de 
Convivência. BR 110, KM 48. Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 
3312-7032. E-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090.                                                                                 
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ANEXO A – FOTOS  
  
 
Imagem 1 - Os quintais das mulheres agricultoras da Comunidade de Cristalina antes do 
projeto “Quintais Produtivos” 
 

 
Fonte: Cooperativa Terra Livre 

 
 
Imagem 2 - Os quintais das mulheres agricultoras da Comunidade de Cristalina durante a 
implantação do projeto “Quintal Produtivo” 
 

  

  
Fonte: Cooperativa Terra Livre 
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Imagem 3 - As mulheres agricultoras da Comunidade de Cristalina produzindo, 
comercializando e socializando nos “Quintais Produtivos”   
 

  

 
Fonte: Cooperativa Terra Livre 


