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R esumo
Um destino foi imposto pela sociedade às mulheres: ser mãe, cuidar do lar e obedecer ao
marido. Estereótipo encarnado em palavras faladas e escritas, imagens e modos de ser/agir no
mundo. No entanto, esse fato não é fruto de sua condição biológica. A produção da existência
se materializou desigualmente não só para a mulher como para o homem se considerarmos a
totalidade histórica, social, cultural, política e econômica. Tal contradição, assentada em
relações de poder, se fez mais presente com o capitalismo que, à revelia do sistema patriarcal,
retirou a mulher do espaço privado do lar e a inseriu no mercado de trabalho, aproveitando-se
de sua condição histórica para determinar funções e desqualificar seu trabalho com salários
desiguais, jornadas exaustivas e instabilidade.
Na sua experiência histórica, a mulher lutou e conquistou muitos direitos, mas as desigualdades
entre homens e mulheres ainda são latentes e muitos indicadores evidenciam essa realidade.
Compreendendo que o trabalho possui um princípio educativo, refletimos sobre as relações de
gênero construídas por mulheres e homens que participam de grupos de produção associada
(Frutos da Terra e Amigas do Cerrado) em comunidades tradicionais de Cáceres – Mato Grosso.
Nosso objetivo foi analisar se as relações de gênero construídas eram menos assimétricas em
função das características instrínsecas às comunidades tradicionais e à produção associada. À
luz do materialismo histórico-dialético e dos estudos de gênero, realizamos uma pesquisa
qualitativa, utilizando a observação simples, oficina, entrevistas semi-estruturadas (12 mulheres
e 5 homens), registros no Caderno de Campo e em fotografias e vídeos. Utilizando dimensões
particulares da História, da Sociologia, da Antropologia e da perspectiva feminista marxista
fundamentamo-nos, principalmente, nos seguintes autores: Marx, Thompson, Engels, Singer,
Brandão, Little, Hirata, Kolontai, Lobo, Saffioti, Tiriba, entre outros. Percebemos que mulheres
e homens pautam suas relações na solidariedade, no companheirismo, no diálogo, na liberdade,
na igualdade, nas decisões conjuntas como acontece na produção associada e no âmbito das
comunidades tradicionais. Podiam conformar com a condição histórica, mas indicam a
construção lenta e complexa de relações menos assimétricas, onde as camponesas se
apresentam como sujeito histórico que vivem e refazem o seu cotidiano. São senhoras do seu
destino. Pretende-se, com esta pesquisa, contribuir para discussões e reflexões sobre a condição
da mulher frente às crises e contradições da sociedade capitalista e dar visibilidade as
experiências de trabalhadoras e trabalhadores do campo.
Palavras-chave: relações de gênero, comunidades tradicionais, produção associada e o princípio
educativo do trabalho.

A bstract
A destiny was imposed by society on women: to be a mother, to take care of the home and to
obey the husband. Stereotype embodied in spoken and written words, images and ways of being
/ acting in the world. However, this fact is not the result of its biological condition. The
production of existence has materialized unequally not only for women but for men, if we
consider historical, social, cultural, political and economic totality. This contradiction, based
on power relations, became more present with capitalism, which, in the absence of the
patriarchal system, removed women from the private space of the home and inserted it into the
labor market, taking advantage of its historical condition to determine functions And disqualify
their work with unequal salaries, exhaustive journeys and instability.
In her historical experience, women struggled and won many rights, but the inequalities
between men and women are still latent and many indicators show this reality. Understanding
that the work has an educational principle, we reflect on the gender relations built by women
and men who participate in associated production groups (Fruits of the Earth and Amigas do
Cerrado) in traditional communities of Cáceres - Mato Grosso. Our objective was to analyze if
the constructed gender relations were less asymmetric due to the characteristics intrinsic to
traditional communities and associated production. In the light of historical-dialectical
materialism and gender studies, we conducted a qualitative research using simple observation,
workshop, semi-structured interviews (12 women and 5 men), records in the Field Book and in
photographs and videos. Using particular dimensions of History, Sociology, Anthropology and
the Marxist feminist perspective, we are mainly based on the following authors: Marx,
Thompson, Engels, Singer, Brandão, Little, Hirata, Kolontai, Lobo, Saffioti, Tiriba, among
others. We perceive that women and men guide their relationships in solidarity, in fellowship,
in dialogue, in freedom, in equality, in joint decisions, as in associated production and in the
context of traditional communities. They could conform to the historical condition, but indicate
the slow and complex construction of less asymmetric relations, where peasants present
themselves as historical subjects who live and remake their daily life. They are ladies of your
destiny. With this research, it is intended to contribute to discussions and reflections on the
condition of women facing the crises and contradictions of capitalist society and to give
visibility to the experiences of workers and workers in the countryside.
Keywords: gender relations, traditional communities, associated production and the educational
principle of work.
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N ão sou mais dessas
Amélia, Gabriela, Macabéa e tantas outras
Submissas, obedientes, virgens, ingênuas, objetos de prazer
Não mais!
São mulheres de verdade
Amam, sofrem, sonham, refletem e se libertam
Não mais servil nem escrava da sensualidade
Os tempos são outros
Independentes, trabalhadoras, decididas, inteligentes
Não sabem cozinhar, pagam suas contas, não querem casar, nem ter filhos
“Donas de seus ideais”, espíritos livres
Queimaram sutiãs, levantaram bandeiras, subiram as saias, espernearam
No campo, também souberam semear-se
Arregaçaram as mangas, ergueram as enxadas, marcharam
Querem a soberania alimentar, direitos, serviços públicos e proteger a natureza
Lutam contra o agronegócio, resistem ao capitalista e a discriminação
Entoam numa só voz: sou importante, penso e existo;
Também necessito viver com dignidade
Anseiam sair de casa e se empoderar
O trabalho associado é uma forma de se libertar
Ninguém nasce Amélia, Gabriela ou Macabéa
Os homens é que esperam esse “tornar-se”
E muitas, ainda, se rendem, cedem e obedecem
A essa sociedade hipócrita, exploradora e castradora
Ocultar ou se mostrar? Sentir-se culpada? Sofrer calada?
Dúvidas pairam, um “passo para a armadilha”
Não se deixe levar... Leve-se!
Dê-se ao direito de Ser o que quiser
Afaste de ti esse “cale-se”, essa mão pesada,
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esse olhar raivoso, essa ditadura da beleza
Alguém tem saudade da Amélia, Gabriela ou Macabéa?
Eu não!

Camila Emanuella
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Introdução
A história das mulheres mudou. Em seus objetos, em seus pontos de vista.
Partiu de uma história do corpo e dos papéis desempenhados na vida privada
para chegar a uma história das mulheres no espaço público [...] Partiu de
uma história das mulheres vítimas para chegar a uma história das mulheres
ativas [...] Partiu de uma história das mulheres para tornar-se mais
especificamente uma história do gênero (PERROT, 2015, p. 15-16).

A história da humanidade nos aponta que a relação entre os seres humanos está
assentada em relações de poder, ou seja, numa condição primeira de exploração-dominação
do mais “forte” sobre o mais “fraco”1. Podemos dizer que tal relação iniciou-se com o domínio
da natureza pelo ser humano a fim de produzir a sua existência, o que o distinguiu dos outros
seres vivos. Os animais, por exemplo, se apropriam do que a natureza oferece para suas
necessidades imediatas, já os seres humanos criaram instrumentos que somados a sua
capacidade de projetar sua ação consciente possibilitaram tal distinção2.
[...] só o que podem fazer os animais é utilizar a natureza e modificá-la pelo
mero fato de sua presença nela. O homem, ao contrário, modifica a natureza e
a obriga a servir-lhe, domina-a. E aí está, em última análise, a diferença
essencial entre o homem e os demais animais, diferença que, inala única vez,
resulta do trabalho (ENGELS, 2013, p. 25).

Através do trabalho, o indivíduo pôde apropriar-se da natureza, alterando seu estado
natural, em seu próprio proveito, mas dialeticamente foi alterado por ela. Ao realizar esse feito,

Nossos antepassados sobreviveram por seleção natural e Segundo Lessa (2012, p.15), “mesmo antes de serem
humanos, os Homo sapiens viviam em pequenos bandos. E foi no interior dessa vida gregária que surgiu um novo
modo de tirar da natureza o necessário a vida: o trabalho”.
2
Engels (2013, p. 17 - 23) acrescenta: “[...] o domínio sobre a natureza, que tivera início com o desenvolvimento
da mão, com o trabalho, ia ampliando os horizontes do homem, levando-o a descobrir constantemente nos objetos
novas propriedades até então desconhecidas. Por outro lado, o desenvolvimento do trabalho, ao multiplicar os
casos de ajuda mútua e de atividade conjunta, e ao mostrar assim as vantagens dessa atividade conjunta para cada
indivíduo, tinha que contribuir forçosamente para agrupar ainda mais os membros da sociedade [...] Graças à
cooperação da mão, dos órgãos da linguagem e do cérebro, não só em cada indivíduo, mas também na sociedade,
os homens foram aprendendo a executar operações cada vez mais complexas, a propor-se e alcançar objetivos cada
vez mais elevados. O trabalho mesmo se diversificava e aperfeiçoava de geração em geração, estendendo-se cada
vez a novas atividades. À caça e à pesca veio juntar-se a agricultura, e mais tarde a fiação e a tecelagem, a
elaboração de metais, a olaria e a navegação. Ao lado do comércio e dos ofícios apareceram, finalmente, as artes
e as ciências; das tribos saíram as nações e os Estados. Apareceram o direito e a política, e com eles o reflexo
fantástico das coisas no cérebro do homem: a religião. Frente a todas essas criações, que se manifestavam em
primeiro lugar como produtos do cérebro e pareciam dominar as sociedades humanas, as produções mais modestas,
fruto do trabalho da mão, ficaram relegadas a segundo plano [...] a cabeça que planejava o trabalho já era capaz de
obrigar mãos alheias a realizar o trabalho projetado por ela. O rápido progresso da civilização foi atribuído
exclusivamente à cabeça, ao desenvolvimento e à atividade do cérebro. Os homens acostumaram-se a explicar
seus atos pelos seus pensamentos, em lugar de procurar essa explicação em suas necessidades (refletidas,
naturalmente, na cabeça do homem, que assim adquire consciência delas) ”.
1
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dispendeu não só energia física, mas intelectual, evidenciando, assim, que o trabalho tem em si
um princípio educativo.
El trabajo es um espacio creativo social y cultural: es um conjunto de
atividades, de capacidades y destrezas, de conocimientos y sabeduría, de
relaciones sociales, de normas, de concepciones, de tradiciones y de creencias,
que realizan los seres humanos para vivir, transformando la natureza, la
sociedade y la cultura (LAGARDE, 2011, p. 140).

Contudo, a produção da sua existência não se restringe a produção material e tão pouco
a reprodução biológica, mas de um viver, isto é, de relações, normas, experiências, papéis e
saberes, historicamente e socialmente construídos, que possam ser reproduzidos pelas próximas
gerações. Por isso, o trabalho é a gênese do ser social e a história do ser humano é
[...] a história de como as relações sociais se desenvolveram para, com um
esforço cada vez menor, transformar a natureza no que se necessita. Este
desenvolvimento é, articuladamente, o desenvolvimento dos indivíduos e das
sociedades. Como não há sociedade sem indivíduos, nem indivíduos fora de
sociedades, também não há desenvolvimento social que não interfira no
desenvolvimento dos indivíduos. E, analogamente, não há desenvolvimento
dos indivíduos que não tenha algum impacto sobre o desenvolvimento social
(LESSA, 2012, p.16)

Saffioti (2013) ressalta que o trabalho é a via pela qual os seres humanos têm
consciência da posição que sua classe ocupa na totalidade, das relações sociais estabelecidas e
de classe, sexo e raça/etnia que colaboram para a perpetuação das desigualdades na sociedade.
Dessa forma, elegemos o trabalho como pano de fundo desta pesquisa, por fazer parte
da ontologia do ser humano e por ser um dos meios de divisão da sociedade. Contudo, não
optamos por qualquer trabalho e sim pela produção associada que possui relação com a
maneira de produzir a existência desde as sociedades primitivas/comunais e que contrasta com
o existir sob a lógica capitalista. Dizendo assim, parece que é um mundo paralelo, mas ele
coexiste na sociedade capitalista, resistindo e ao mesmo tempo apresentando contradições.
Andarilhando por terrenos ainda desconhecidos, mulheres e homens buscavam comer,
reproduzir, escapar das intempéries da natureza e sobreviver às desventuras da vida. Entretanto,
os mais fortes tinham mais facilidade na adaptação ao novo e passaram a dominar-explorar os
mais fracos, explorando a sua força de trabalho.
A sociedade, por um tempo, naturalizou que as relações sociais se materializavam
desigualmente, principalmente em relação ao sexo, porque a mulher vivia boa parte do tempo
fragilizada por sua condição natural da maternidade, facilitando que fosse posta de lado no
âmbito da produção material, a qual munia de poder o homem. Tal fato podia explicar o
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primeiro alvo das relações de poder ser as mulheres, mas isso não é uma regra, até porque os
antropólogos nos agraciaram com pistas acerca da existência de sociedades matriarcais3.
Contudo, algo aconteceu para que os homens conseguissem dominar e perpetuar esse domínio
sob as mulheres. O mundo passou a ser androcêntrico e grande parte considerando a mulher a
sombra do homem. Muito disso decorre do sistema patriarcal que estabeleceu ser o homem
superior a mulher, tendo por isso, direito sobre ela. Criaram leis, normas e instituições para
manter esse poder na família e na sociedade.
A hierarquia do sistema patriarcal contribuiu para que os homens dominassem também
seus irmãos de falo a fim de acumular riquezas e terras, utilizando-se de ideologias, violência,
costumes e regras mantidas hegemonicamente. A realidade é composta de pessoas superiores e
inferiores que devem ser separadas em classes sociais. Portanto, o sistema patriarcal é
determinado pelas categorias sociais que detém o poder: homens, classe rica, brancos e adultos.
A propriedade privada agudiza ainda mais as desigualdades, não só entre mulheres e
homens, como entre homens e homens. É uma maneira de manter o poder e dividir a sociedade,
estabelecendo relações sociais baseadas no princípio de propriedade.
A mulher foi condenada a escravidão do trabalho doméstico, ao cautiverio4
(LAGARDE, 2011), cujo cuidado da família e da casa deveria ser como destino. Submetidas a
concepção androcêntrica, ao paternalismo e ao patriarcado, as mulheres na sua experiência
histórica da produção da existência marginalizadas ao espaço privado, responsáveis pela
manutenção do lar e pela socialização dos filhos, empalideceram seus sonhos, desejos e
interesses. Embora participando da produção da vida em diversos aspectos, suas atividades
ficaram

relegadas

a

invisibilidade,

desconsideração

e

a

estereótipos.

Seus

comportamentos/virtudes deveriam ser de submissão, disciplina, compreensão, pureza,
resignação, passividade e doçura, tendo o casamento como meio de sobreviver e de se obter
felicidade.
A reprodução desse pensamento por um longo tempo foi justificada através das
diferenças biológicas, que são facilmente detectadas, mas os estudos de feministas mostraram
que esse determinismo é incorreto, porque as relações entre os sexos são construídas histórica,
social e culturalmente, refletindo-se em relações desiguais, contraditórias e hierarquizadas,
inclusive no mercado de trabalho, e
3

Um exemplo são os Kunas, indígenas que habitam uma ilha na costa do Panamá, que ainda preservam o
matriarcado.
4
Sob o sistema patriarcal, as mulheres, na sua condição geral, estão subordinadas a um cautiverio (dentro de si
mesmas) e, com isso, são privadas de liberdade, de autonomia, de independência, de escolher e decidir sobre sua
vida, tendo que cumprir seu papel feminino, socialmente construído.

4

[...] quanto mais profundas forem essas ‘disfunções sociais’, maior será o peso
e as exigências impostas às mulheres como eixo dessa família; quanto mais
acentuada for essa carga, além da sua exploração do trabalho no espaço
produtivo, mais intensa fica a condição de opressão feminina no espaço
reprodutivo patriarcal (NOGUEIRA, 2010, p. 62).

Mesmo assim, utilizaram de critérios grotescos para manter a mulher num patamar
inferior como, por exemplo, falta de inteligência, incapacidade física, inconstância emocional,
entre outros, ou criaram barreiras que, por vezes, se mostram ocultas a sociedade e a própria
mulher. Lagarde (2011, p. 141) nos lembra que “las ideologías sexistas y racistas han sido lás
mas duraderas y eficientes -combinadas com otras- para reproducir órdenes sociales y
conceptualizadas como naturales”.
À revelia do sistema patriarcal, orientado para a manutenção das amarras da mulher ao
lar, o modo de produção capitalista estimulou a presença da mulher no universo do modo
fabril, mas o fez utilizando da desigualdade existente entre os sexos, classes, raças/etnias e
idades. Levou a mulher da classe operária a trabalhar sob “o ruído infernal das máquinas da
usina e da sirene das fábricas” (KOLONTAI, 2011, p. 15), em condições insalubres, com
salários inferiores, jornadas exaustivas e instabilidade com a finalidade de acumular mais valia.
Tal modo de produção cunhou a nova mulher (KOLONTAI, 2011), mas também a sua própria
desgraça porque na experiência concreta do trabalho e do processo de luta feminina, brota a
consciência de classe, do seu papel, das suas potencialidades, do seu devir. Thompson nos
esclarece que a formação da consciência não é automática. Primeiro se participa das lutas de
classes, depois descobre-se como classe e adquire a consciência de classe em um movimento
dialético e histórico com a produção da vida material. Em suas palavras, “classe e consciência
de classe são sempre o último e não o primeiro degrau de um processo histórico real”
(Thompson, 2001, p. 274).
Sendo a realidade histórica, contraditória e dinâmica, que muda com o desenrolar da
existência humana, mulheres e homens vivem um constante fazer-se. Por isso na atualidade,
mesmo depois de experiências e lutas das mulheres, encontramos mulheres do passado e
mulheres celibatárias5 (KOLONTAI, 2011), que procuram definir sua identidade, o seu eu e o
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As mulheres modernas, celibatárias, de novo tipo ou individualistas como denomina Kolontai (2011)
experimentaram as novas condições impostas pela realidade e transformaram seu aspecto psicológico. São
mulheres que não dependem do marido, como as do passado, que se mantem sozinhas, se adaptam ao mercado de
trabalho, vivenciam as contradições sociais e defendem o direito à vida em todos os seus aspectos, o que fortalece
sua individualidade. As mulheres do passado eram obedientes ao marido porque dependiam deste economicamente
e não estavam adaptadas a luta do cotidiano. Estão na retaguarda em relação a modernidade e mantém os grilhões
da escravidão moral, sexual, social, cultural e econômica.
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seu lugar no mundo. Acrescentamos mais um tipo de mulher, em que o velho e o novo coabitam
seu espírito; aprisionados em seu próprio corpo, apreciam a liberdade e a individualidade, mas
são freadas pela máscara hipócrita da sociedade que ainda veste a moral dos tempos passados,
pois “durante muitos séculos a mulher foi valorizada não pelas propriedades de sua alma, mas
sim pelas virtudes femininas que exigia a moral burguesa” (KOLONTAI, 2011, p. 96).
Nesse mesmo viés Lagarde (2011) acrescenta que existem cautiverios das mulheres em
que muitas mostram descontentamento com o sistema patriarcal e outras não, sobrevivem
ignorando o fato de estarem sob as grades de uma prisão.
Apesar de na sociedade capitalista a mulher ter a oportunidade de lançar-se no mercado
de trabalho, foi nesta que mais se discriminou e marginalizou sua função produtiva e tolhendolhe a liberdade e a emancipação. Com as escassas oportunidades e disputas por um espaço no
mercado de trabalho, a mulher moderna também se percebe dividida entre uma carreira
profissional e a maternidade ou tenta conjugar as duas possibilidades, o que aumenta sua
jornada de trabalho e frustra seus sonhos.
Autoras feministas marxistas como Carrasco (2012), Petit (2012), Kolontai (2011),
Safiotti (2013, 2004), Goldman (2014) e Lobo (2011) defendem que a situação da mulher
somente se alterará a partir da constituição de uma nova sociedade, com outras relações de
produção. Experiências históricas de implantação dos programas socialistas nos mostraram que
“a força dos séculos é demasiado grande e pesa muito sobre a alma da mulher de novo tipo [...]
as velhas concepções da vida prendem ainda o espírito da mulher que busca sua libertação. O
antigo e o novo se encontram em contínua hostilidade na alma da mulher” (KOLONTAI, 2011,
p. 23). Portanto, não basta alterar o modo de produção sem alterar a cultura. Mulheres e homens
precisam de autoeducação para recriar um mundo onde seja imperativo a igualdade, a
solidariedade, o respeito e a liberdade, abolindo todas as formas de discriminação.
Com a crise do sistema capitalista e com a implantação da flexibilização no mundo do
trabalho, emergem velhas/novas6 formas de trabalho levadas à cabo pelos setores populares:
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Algumas experiências advêm de sociedades anteriores, mas no contexto da sociedade capitalista adquirem outra
roupagem: são formas de diminuir os direitos trabalhistas terceirizando a produção e aumentar o lucro do
capitalista. Todavia, o trabalho associado ou produção associada mantém o intuito da sobrevivência e da
reprodução ampliada da vida, isto é, manter a produção material e imaterial da existência e ter qualidade de vida,
sem explorar o outro ou obter lucro. Esses princípios somados a outros que destacaremos mais adiante contribuem
para a possível constituição da sociedade dos produtores livremente associados vislumbrada por Marx, na qual as
relações sociais entre mulheres e homens será baseada na solidariedade, igualdade e liberdade.
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cooperativas, trabalho associado, trabalho informal7, bem como algumas táticas8: clubes de
troca, bancos populares, feiras de trocas, recuperação de fábricas abandonadas, entre outras.
Destacamos a experiência da produção associada ou trabalho associado que nos
remete a antigas experiências da humanidade e que produziam (em) a existência sob princípios
diferentes ao do trabalho sob a ótica capitalista. Suas relações sociais de produção são baseadas
na propriedade comum dos meios de produção, na autogestão do tempo e ritmo de trabalho, nas
decisões democráticas, na não exploração do outro, na solidariedade e não tem como finalidade
o lucro. Para as(os) produtoras(es) associadas(os), o trabalho não é estranhado já que não existe
a dominação, a subordinação e nem a exploração das potencialidades humanas.
O trabalho associado faz parte da produção da vida material e imaterial e permite não
só a organização social e do trabalho como a construção de saberes, costumes, valores, normas
e simbologias, que entranham as relações sociais. Dessa forma, “todas essas características da
produção associada fazem com que o trabalho não seja subordinado ao capital, não seja alienado
e nem alienante, não gere a mais-valia e possibilite que os envolvidos construam coletivamente
uma nova concepção de mundo e de trabalho” (NEVES; CAETANO, 2013, p.263).
Por ser o trabalho a instância que articula as relações dos seres humanos com a natureza
e entre si, pensamos que a produção associada se constitua em uma importante variável para a
análise da condição da mulher frente as desigualdades de gênero na sociedade em que vivemos,
já que apresentam princípios que podem influenciar as relações entre as próprias mulheres e
entre mulheres e homens. Saffioti (2013) aconselha que apreendendo o sentido dos fatos, as
totalidades parciais ganham também novo sentido no todo orgânico e no movimento dialético
da realidade. Marx (1982, p.46) ainda reitera que
a maneira pela qual os indivíduos manifestam a sua vida reflete muito
exatamente o que são. O que eles são coincide, portanto, com a sua produção,
tanto com o que produzem quanto com a maneira pela qual o produzem. O
que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de sua
produção.
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Lembramos que o trabalho informal é funcional ao sistema capitalista para o escoamento de mercadorias e
descompromisso do capital com a observância dos direitos trabalhistas, camuflando as contradições do sistema.
Ver mais em TAVARES (2004).
8
Certeau (2009, p. 44-45) destaca que as trajetórias “desenham as astúcias de interesses outros e de desejos que
não são nem determinados nem captados pelos sistemas onde se desenvolvem” e em momentos oportunos criam
táticas para suas práticas cotidianas. Tais táticas são subversivas a ordem dominante e configuram sua “maneira
de fazer”, mas “não tem, portanto, a possibilidade de dar a si mesma um projeto global nem de totalizar o adversário
num espaço distinto, visível e objetivável” (IDEM, 2009, p. 91). Silva e Jaber (2015) destacam que as táticas são
formas de re-existências que determinados grupos sociais criam para manter sua identidade, cultura, modos de
vida e de produção, bem como enfrentar os conflitos com as estratégias do sistema capitalista (lugar de poder).
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Um lócus onde frutifica a produção associada é onde vivem/sobrevivem os povos e
comunidades tradicionais. Segundo o Mapa Social elaborado por Silva e Sato (2012) existem
99 comunidades tradicionais somente em Mato Grosso (MT), apesar de acreditarmos que na
imensidão do Cerrado existem muitas mais.
As comunidades tradicionais, em linhas gerais, distinguem-se das demais comunidades
pela sua história e pela organização social: suas vidas são forjadas na luta e na resistência pelo
território, condição básica para a produção da vida em coletividade e na busca pelo
reconhecimento de sua identidade. Além disso, Diegues (2000) destaca que elas conservam,
pelo menos, algumas características como: uma interdependência da natureza, o desejo do viver
comum, redes de solidariedade, a partilha igualitária dos valores de uso e a propriedade de terras
comunitária.
O coração do Pantanal pulsa nesta tese assim como para os povos tradicionais que vivem
nele/dele. Tal opção por esse local coincidiu com a pesquisa9 coordenada pelo orientador da
tese, Prof. Dr. Edson Caetano, e que agrega demais pesquisas de integrantes do GEPTE (Grupo
de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e Educação). Apesar disso, qualquer outra comunidade
tradicional que escolhêssemos também seria possível olharmos cientificamente para as relações
de gênero construídas.
Entre cheias e vazantes do rio Paraguai, alimentamos a tese que em algumas
comunidades tradicionais de MT (Nossa Senhora da Guia e São José do Facão – Cáceres), onde
a organização do trabalho e da vida se dá através da produção associada, as mulheres
experimentam relações de gênero e de trabalho menos assimétricas. Nesse sentido, acreditamos
que elas conduzem o leme da sua vida, com liberdade, autonomia e com o horizonte alargado
porque são cultivadas relações sociais e de trabalho baseadas na solidariedade, na emancipação,
no diálogo e na igualdade. São mulheres que respiram a vida como ela deve ser.
Esta pesquisa mostra-se relevante no quadro de estudos de gênero não só por dar vazão
às atividades realizadas em grande parte por mulheres, protagonistas em Mato Grosso na
produção associada, mas porque as mulheres de comunidades tradicionais ainda permanecem
na invisibilidade ou marginalizadas externamente a um papel secundário na produção da vida.
As mulheres sempre desempenharam um papel fundamental no processo de
desenvolvimento sociocultural e econômico do território rural. Sua
importância não se limita a participação nas atividades agrícolas ou não
9

Intitulada Trabalho associado, cultura do trabalho e saberes da experiência: resistência e produção da vida em
comunidades tradicionais de Mato Grosso, a pesquisa coordenada pelo orientador desta tese foi contemplada com
o financiamento da CAPES (Edital Universal 2014 - 2017 ) e tem por objetivo analisar, a partir do materialismo
histórico-dialético, as relações materiais e imateriais existentes entre trabalho, educação e produção associada
construídas pelos povos tradicionais de Mato Grosso.
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agrícolas, está intimamente ligada aos costumes, tradições e valores
(CARNEIRO, 2001, p.1).

Portanto, Nobre (2003, p. 2) adverte que “a visibilidade das experiências de mulheres
cria referências positivas, as fortalece sujeitos e contribui para problematizar as iniciativas do
ponto de vista de gênero”.
Dar atenção a essas mulheres é possibilitar visibilidade às experiências de formação
humana, já que existe um princípio educativo no trabalho (GRAMSCI, 1991a), que por vezes
permanece obscurecido. Gutiérrez (2005, p. 27, grifo do autor) salienta que “esse é o aspecto
diferenciador da educação, a qual busca que o homem e a mulher assimilem a realidade,
transformando-a (recriando-a), da educação que se limita a assimilar o mundo, copiando-o e
reproduzindo-o”. Portanto, enquanto trabalham, mulheres e homens se educam não só sobre
imperativos da sobrevivência, mas, sobretudo, sobre a vida.
Acreditamos que este trabalho contribua, além disso, para a compreensão social do
trabalho feminino frente às crises e contradições da sociedade capitalista.

Por onde caminhamos? O caminho que se percorre para se conhecer

Desde meu curso de graduação em Pedagogia já me inquietava a predominância
feminina nas turmas, diferentemente de outros cursos da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT). Essa realidade me impulsionou a pesquisar tal condição e teve como resultado um
trabalho de Conclusão de Curso (na época chamado de Dossiê) intitulado Feminização e
precarização: embates da profissão docente (2009) que se desdobrou em dois artigos10. Antes
disso, também, realizei em coletivo uma pesquisa para uma disciplina da graduação sobre as
mulheres negras da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O interesse por essas temáticas emergia, mesmo sem dar conta, da minha inquietação
com o real, do que me circundava desde que nasci. Incorporamos a condição histórica da mulher
porque antecede a nossa existência, mas como lidar com algo que revira aqui dentro? Latente
no meu ser mulher. Era a hora de despir-me de toda essa ilusão encarnada sobre os estereótipos
de gênero para compreender o que as mulheres banhadas pelo sol de Mato Grosso têm a nos
ensinar e, também, a me ressignificar como mulher.
10

NEVES; CAETANO, 2011.
CAETANO; NEVES, 2009.
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Assim, esta tese se materializa não somente pelo fato de estar sujeita as mesmas
condições da mulher na sociedade de classes, motivo por si só de extrema relevância, mas por
desejar compreender como são construídas as relações entre mulheres e homens que vivem em
comunidades tradicionais e que constroem a existência a partir da produção associada, numa
tessitura que se contrapõe a lógica capitalista perversa. Na terra, fonte primeira da vida, que
lhes dá sabores e saberes, fecunda as sementes de um mundo mais justo?
Em face dos estudos sobre produção associada, comunidades tradicionais e gênero, o
objetivo desta pesquisa é refletir se as mulheres dos grupos de produção associada Frutos
da Terra e Amigas do Cerrado, localizadas na região serrana de Cáceres – Mato Grosso,
experimentam relações de gênero menos assimétricas.
Especificamente, em consonância com o objetivo desta pesquisa, buscamos:
 Conferir os papéis de homens e mulheres no trabalho doméstico e nas unidades de
produção associada;
 Averiguar os enfrentamentos (formas de opressões, relações de poder, estereótipos,
preconceitos, divisão sexual do trabalho) que as trabalhadoras desses Grupos vivenciam no
cotidiano da comunidade, no trabalho e na sociedade;
 Apreender como se dá o processo educativo/formativo (construção de saberes) dessas
trabalhadoras;
 Refletir acerca da relação estabelecida com os homens na produção da vida material
e imaterial;
 Identificar a percepção da mulher sobre o mundo do trabalho, sobre a vida e sobre si
mesmas.

Problematizando o objeto de estudo

Diante do objetivo principal desta pesquisa que é refletir sobre as relações de gênero nas
comunidades tradicionais que vivenciam a produção associada da vida, somos tomados pelas
seguintes questões: Como se dá a relação de gênero nessas Comunidades Tradicionais? Quais
os papéis das mulheres e homens na produção associada da vida? Como os saberes sobre as
relações de gênero são construídos? O que faz com que as mulheres/trabalhadoras sejam
protagonistas na produção associada da vida? Em que medida os princípios construídos através
do trabalho associado colaboram para o desenvolvimento de novas relações de gênero?
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Aspectos Metodológicos

A pesquisa em educação, segundo Severino (2001), envolve seu caráter práxico, isto é,
uma intervenção intencionalizada na existência e, para nós, o materialismo histórico dialético,
enquanto método, dialoga com esta finalidade ao buscar a transformação social.
Considerando a pesquisa qualitativa e nos fundamentando na orientação teórica do
método materialismo histórico-dialético que pensa a realidade na sua complexidade, em que o
modo de produção da vida material e o intercâmbio entre seus produtos constituem, em última
instância, a base de toda ordem social, procuramos olhar para o fenômeno e buscar suas
possíveis causas/origem, suas relações e contradições, cientes que o mesmo se transforma no
transcorrer da história. Inclusive, as contradições que permitem tal movimento e nos fazem
crer que o conhecimento do fenômeno é sempre relativo.
Sobre isso, Frigotto (2001, p. 81) alerta que muitos pesquisadores têm a
[...] ideia de um método capaz de exaurir todos os infinitos aspectos de uma
determinada realidade, captar todas as contradições e todas as mediações.
Ignora-se, assim, o caráter relativo, parcial, provisório, de todo conhecimento
histórico, e que o conhecimento científico não busca todas as determinações,
as leis que estruturam um determinado fenômeno social, senão que busca as
suas determinações e leis fundamentais.

Orientados por este método, percebemos que a realidade concreta não é de fácil
apreensão e existe independente das ideias e do pensamento sobre ela. Nesse plano real existe
uma rede de relações, fatos e incoerências e, para compreender a essência dessa realidade, é
necessário um esforço do pensamento e recorrer a processualidade concreta do fenômeno- na
sua singularidade, particularidade e universalidade-.
Salientamos o fato de tal esforço porque somos atravessados por relações sociais,
ideologias e interesses de classes que nos levam a criar representações da realidade,
reproduzindo um senso comum e não uma compreensão aprofundada desta. Para Kosik (1976,
p.19, grifo do autor), a “representação da coisa não constitui uma qualidade natural da coisa e
da realidade: é a projeção, na consciência do sujeito, de determinadas condições históricas
petrificadas”.
Para o indivíduo é forjado um mundo da pseudoconcreticidade, imediato e natural, o
que não passa de um mundo superficial porque nele o fenômeno e a essência são a mesma coisa.
A essência da realidade se revela e se esconde através dos fenômenos e somente com esforço
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razoável conseguimos desvelá-la. Por isso, enquanto pesquisadores, precisamos analisar como
se manifesta o fenômeno e como a realidade se manifesta nele.
Para isso, faz-se necessário decompor o todo a fim de que seja apontado o que é
específico, isto é, separar o que é essencial do que é secundário na construção do conhecimento.
Contudo, a análise do todo deve ser feita num movimento dialético de interação com as partes,
abarcando suas mediações, determinações e contradições; fazendo desvios e viagens de volta.
O conhecimento de parte do todo não é conhecer o todo, porque estará conhecendo partes
isoladas de um conjunto e o todo possui totalidades a ele subordinado. Se não enxergarmos o
todo, teremos uma visão parcial/limitada da realidade. Dessa forma, o método dialético
“decompõe o todo para poder reproduzir espiritualmente a estrutura da coisa, e, portanto,
compreender a coisa” (KOSIK, 1976, p. 18).
Esse desvio do pensamento, do abstrato ao concreto, é necessário para se chegar a
totalidade da realidade, mas, como dissemos anteriormente, esta é provisória, não é definida e
acabada, pois sempre existe a emergência do novo na realidade, fruto da práxis humana. Assim,
da mesma forma, podemos dizer que a pesquisa é sempre inconclusa.
A realidade concreta é a síntese de várias determinações, por isso o (a) pesquisador (a)
precisa identificar, com rigor, as contradições e as mediações específicas que constituem o
tecido de cada totalidade; fazer conexões e reflexões para penetrar na dimensão mediata do
fenômeno. É um movimento entre aparência e essência, parte e todo, abstrato e concreto para
atingir a totalidade concreta ou totalidade do pensamento no processo histórico.
Salienta-se, porém, que antes de escolher um método, o (a) pesquisador (a) realize um
“conhece-te a ti mesmo”, pois o mesmo e a sua concepção da realidade devem estar articulados.
Gramsci (1991a) sugere que se faça um inventário da visão de mundo, a fim de que a postura
anteceda o método. Além disso, esse inventário contribui no delineamento da problemática, do
objetivo, do método e orienta a pesquisa. Frigotto (2008, p. 46) reitera que “o processo de
conhecimento social vem então marcado pelos interesses, concepções e condições de classe do
investigador. O conhecimento não tem como ser produzido de forma neutra tendo em vista que
as relações que ele tenta apreender não são neutras”.
Para além desse momento subjetivo, o método sugere que se tenha como ponto de
partida os fatos empíricos dados pela realidade, superando as suas representações imediatas,
através da apropriação e organização dos fatos históricos, isto é, realizando uma investigação e
procurando descobrir suas leis fundamentais que estruturam esses fatos. Com isso, é possível
chegar a síntese do conhecimento e o ponto de chegada torna-se o concreto pensado, ou seja, a
superação da abstratividade da realidade anterior.
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Sobre o método, Frigotto (2001, p.73) ressalta que a
[...] dialética materialista histórica enquanto uma postura, ou concepção de
mundo; enquanto um método que permite uma apreensão radical (que vai à
raiz) da realidade e, enquanto práxis, isto é, unidade de teoria e prática na
busca da transformação e de novas sínteses no plano do conhecimento e no
plano da realidade histórica.

Em resumo, Frigotto (2001) destaca cinco momentos desse método: 1 – realizar um
resgate crítico da produção teórica sobre a problemática (das perspectivas de análise,
conclusões e premissas), 2- pesquisar as múltiplas dimensões do problema da realidade
investigada, 3- discutir conceitos e categorias que orientarão tópicos e questões fundamentais,
a interpretação e a análise, 4 – estabelecer relações entre parte e todo (conexões, mediações e
contradição dos fatos) e 5 – a síntese, isto é, a exposição orgânica e coerente das múltiplas
determinações que explica a problemática.
Para Netto (2011, p. 49) “o estudo das categorias deve conjugar a análise diacrônica (da
gênese e desenvolvimento) com a análise sincrônica (sua estrutura e função na organização
atual) ”.
Buscando explicitar as múltiplas determinações, mediações e contradições do objeto de
estudo, recorremos a interdisciplinaridade, pois os seres humanos “ao produzirem sua
existência mediante as diversas relações e práticas sociais o fazem enquanto uma unidade que
engendra dimensões biológicas, psíquicas, intelectuais, culturais, estéticas” (FRIGOTTO,
2008, p. 45). Utilizamos dimensões particulares da História, da Sociologia, da Antropologia e
da perspectiva feminista marxista, sem, contudo, abandonar o materialismo histórico dialético.
Tendo em vista o percurso metodológico, procuramos aprofundar teoricamente sobre a
temática e, concomitantemente, realizar a pesquisa empírica. Esse movimento foi relevante
porque nosso objeto de estudo indicava novas leituras e caminhos.
Como abordagens metodológicas utilizamos a entrevista11 para que revelassem suas
experiências, vivências, modos de vida e os sentidos que atribuem ao real. Acreditamos que tal
abordagem nos permite articular história individual e coletiva, já que somos parte de uma
totalidade, na qual a experiência subjetiva traduz a experiência social e temos a oportunidade
de perceber como, em determinado momento, esta se manifesta na singularidade. É um acesso
à realidade que as (os) inquiridas (os) transformam e são transformadas (os). As suas narrativas
11

Ressalva-se que, de acordo com as instruções do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos (resolução
196/96CNS/MS e 466/12CNS/MS), a utilização de nomes e imagens foram devidamente autorizadas e registradas
em documentos.
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não são apresentações de si e sim construções de si mesmas (os). Suas memórias e as reflexões
sobre suas vidas permitem revisitar a produção das suas existências e com isso, modificar suas
ações e compreensões de mundo, pois como enfatiza Marilena Chauí (1973, p. 20), “lembrar
não é reviver, é re-fazer”.
A perspectiva feminista defende a pluralidade metodológica desde que não apresente
uma postura sexista. Apesar de ampla e com diferentes vertentes, optamos pela marxista que
consideram as dicotomias produzidas, essencialmente, pelo patriarcado e pelo capitalismo
como responsáveis pelas desigualdades sociais; pela opressão e exploração de um ser por outro.
Numa perspectiva de totalidade, importa observar que, para além de uma construção cultural,
o gênero possui sexo, classe, raça/etnia, idade, entre outras características, que contribuem para
as contradições entre trabalho e capital. O marxismo, tendo como método o materialismo
histórico dialético, é fundamental ao feminismo na medida que proporciona um conhecimento
da realidade e do fenômeno em todas as suas determinações: econômicas, sociais, culturais e
políticas.
Entre entrevistas semi-estruturadas, oficina e conversas informais, dialogamos com 12
mulheres e 5 homens. As entrevistas foram desempenhadas a partir de um roteiro que se
ampliava durante a execução da mesma e à medida que a transcrevíamos. Era como se
puxássemos um fio de um novelo que ia se desenrolando sem cessar. Esse novelo é o da vida
que se embaraça com outros novelos e nos faz querer encontrar seus nós.
A oficina que realizamos no dia 08 de abril de 2016 se fez necessária a fim de
problematizarmos aspectos relacionados ao trabalho doméstico, a produção associada, a divisão
sexual do trabalho, a igualdade de gênero e aos sonhos/desejos particulares. Dispomos de uma
metodologia participativa, utilizando como abordagens: sensibilização, dinâmicas de grupo,
recursos audiovisuais, problematizações e linha do tempo.
Dessa forma, buscamos compreender as relações de gênero construídas por mulheres e
homens residentes nas Comunidades tradicionais Nossa Senhora da Guia e São José do Facão
(Cáceres – MT), aproximando-nos de um fato singular, que é o envolvimento destes com a
produção associada que possui princípios: solidariedade, propriedade coletiva dos meios de
produção, distribuição igualitária do fruto do trabalho, autonomia, liberdade, autogestão, entre
outros. Isso nos levou a hipótese que a produção associada exprime a possibilidade da
construção de relações de gênero diferentes da que observamos no todo social, principalmente,
por envolver a solidariedade, a igualdade, a autonomia e decisões coletivas.
Procuramos construir o concreto pensado a partir das significações daquelas (es) que
estão imersos no fenômeno social estudado, não tendo essas pessoas como um tipo ideal, mas
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um tipo real inserido e resultantes de várias determinações sociais, econômicas e culturais da
produção da existência.

Fundamentações teóricas – relações de amor e ódio

Dentre os vários teóricos que nos auxiliaram na construção da tese e na análise dos dados
empíricos, destacamos Marx (2012, 2011ab, 2006, 2004, 2003, 2002, 1982) que compreende
a realidade histórica num movimento dialético, com o trabalho como categoria ontológica para
compreender a relação entre ser humano e natureza e como esta é refletida na vida social. Suas
análises sobre o sistema capitalista contribuem na apreensão das contradições latentes na
sociedade e na consciência humana. Através dos estudos sociológicos de Mauss (2013),
compreendemos que um fato social existiu em algum tempo-espaço, cumprindo um interesse
ou uma necessidade, e que pode, em sociedades posteriores, manter resquícios (dons e
contradons). Por isso, ao olharmos para nosso objeto de estudo, compreendemos que não é um
fato social inusitado na existência humana. Contudo, não basta que seja somente descrito e sim
compreendido criticamente. Thompson (2009, 2002, 2001, 1998, 1987ab) nos guia a
privilegiar a história dos excluídos/marginalizados e como estes concebem o contexto histórico
e o seu fazer-se num mundo repleto de contradições. Para este autor, a cultura, em seu sentido
amplo, (saberes e experiências, em especial) é determinante e revolucionária, fazendo parte
da dialética entre produção material e imaterial. Com esse mote, é possível pensar um outro
mundo e “renovar nossa percepção da gama de possibilidades implícitas no ser humano”
(THOMPSON, 1998, p. 23). Apreende-se, também, que as experiências e percepções de mundo
das mulheres e homens investigados refletem a forma como conduzem a existência, no caso,
através da produção associada.
A produção associada, embora inspirada em Marx, é um conceito em construção, mas
que autoras e autores como Singer (2002), Tiriba (2008, 2006, 201, 1994), Razeto (1993) e
Corragio (2011) com seus estudos e pesquisas surgem como parâmetros para a nossa. Mesmo
não convergindo em uma concepção linear, suas percepções sobre a produção associada
caminham no sentido de concebê-la não só como uma forma de organizar o trabalho, mas como
uma resistência de trabalhadoras e trabalhadores à lógica perversa do capital.
Dentre as autoras feministas, Lobo (2011) corroborou com suas pesquisas sobre gênero
e trabalho, mostrando, nos anos 70, que a classe trabalhadora não era homogênea e que havia

15

uma clara divisão sexual do trabalho. Destaca a formação de guetos ocupacionais em que as
mulheres foram direcionadas a profissões (pólos sexuados) menos valorizadas socialmente e a
participação feminina em greves e movimentos sociais no Brasil. Saffioti (2013, 2004, 1987),
salienta a importância do conceito de patriarcado, para compreender a reprodução da
dominação-exploração, e sua conexão com o capitalismo e com o racismo (nó entre gêneroclasse-raça/etnia), que agudiza as desigualdades sociais. Para a autora, o conceito de gênero é
amplo e suas diversas ideologias encobrem as relações de poder desiguais. O olhar mexicano
da antropóloga Lagarde (2011) mostra que a opressão sexista é comum a todas as mulheres,
alterando somente o espaço/tempo e suas formas particulares. Inova ao afirmar que existem
“felices cautivas” que compreendem seu cautiveiro como fruto do instinto materno. Hirata
(2007, 2002) em suas pesquisas realizadas na França, Brasil e Japão, também enfocando
trabalho e gênero, enriquece-nos com comparações sobre a organização, políticas de gestão e a
divisão sexual do trabalho nesses países. Kolontai (2011) nos traz suas experiências com a
tirania czarista e com a Revolução Russa, bem como, suas reflexões subversivas sobre a
condição da mulher russa a partir do socialismo real. Todas essas autoras inspiram as feministas
e não–feministas a aprofundar a visão sobre igualdade de gênero e sobre a condição da mulher
na sociedade capitalista.
Ao optarmos pelo campo e, mais especificamente, pelos povos e comunidades
tradicionais, nossas referências partiram de estudos e pesquisas, sobretudo, de Brandão (2012a,
2012b, 2012c, 1986), Cruz (2012), Diegues (2000), Grzebieluka (2012) e Little (2004), que
tecem discussões sobre as identidades, modos de vida e de trabalho, saberes e suas relações
singulares com a natureza. Autores que se dedicaram a ouvir os sentidos do viver que
ultrapassam as palavras.

Trilhas .... partidas e chegadas...

A partir do projeto Trabalho associado, cultura do trabalho e saberes da experiência:
resistência e produção da vida em comunidades tradicionais de Mato Grosso sob coordenação
do prof. Dr. Edson Caetano, fui orientada a buscar povos e comunidades tradicionais em
Cáceres, de modo a ampliar nossos olhares sobre a temática e intrínseca a ela as relações de
gênero.
Nossa primeira ação foi buscar no Mapa Social elaborado por Silva e Sato (2012),
pesquisadoras do GPEA/UFMT (Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e
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Arte), onde estavam localizadas as comunidades tradicionais de Cáceres. Após essa
delimitação, procuramos na internet notícias sobre as comunidades, contatos e literatura
acadêmica sobre as mesmas.
A procura de contatos telefônicos, contactamos o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), na figura de Fernando Xavier e o Sindicato de
trabalhadores e trabalhadoras rurais de Cáceres (STTRC). Depois disto, convidados por
Rafaela, tesoureira do Sindicato, participamos no dia 31 de maio de 2014 da 6ª Festa da
Agricultura Familiar de Cáceres, momento em que pudemos conhecer, pessoalmente, algumas
das mulheres que participavam da Associação Regional das Produtoras Extrativistas do
Pantanal (ARPEP). Após esse contato inicial, marcamos uma visita a Comunidade Nossa
Senhora da Guia e, posteriormente, ao Assentamento São José do Facão. Seguindo as
orientações de Brandão (2007): “contaminamos com o local” - conhecemos moradores que nos
mostraram como e do que viviam, que contaram um pouco de suas vivências e de suas
dificuldades; andarilhamos por seus quintais e pelas unidades de produção. Para o autor é
importante “sentir como é que o lugar é, como é que as pessoas são, como é que eu me deixo
envolver” (BRANDÃO, 2007 p. 14). Estabelecida uma relação afetiva e de entrosamento,
iniciamos a nossa pesquisa de campo que transcorreu entre os anos 2014 e 2016.
As mulheres do campo com quem tivemos contato e que representam uma parcela
significativa da população do nosso país expressam personalidades diferentes. Umas são
tímidas, outras falantes; algumas revelam logo suas opiniões e memórias, outras fora preciso
uma insistência maior da nossa parte para que confidenciassem suas histórias de vida. Portam
mãos calejadas, a pele maltratada pelo trabalho sob o sol, a qual faz com que aparentem mais
idade do que possuem, e, na maioria das vezes, as encontramos entre seus afazeres cotidianos
(cuidando das plantas, da terra e dos animais, lavando roupas, preparando a comida, produzindo
pães e bolachas na unidade de produção, vendendo os produtos nas feiras).
Se observarmos seus fenótipos, podemos dizer que a maioria são mulheres pardas
(categoria utilizada pelo IBGE), mas por ser uma região historicamente ocupada por indígenas
e migrantes, trazem traços raciais diversos.
Poucas frequentaram os bancos escolares e seus conhecimentos são saberes da vida que
se reproduzem através da oralidade. Saberes estes, que resistem e se reinventam na experiência
das relações sociais e com a natureza. Permeiam os sabores dos alimentos, os ciclos da natureza,
as crenças e tradições religiosas, os remédios naturais, as relações de gênero, práticas
econômicas, entre outros.
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A existência dessas mulheres enquanto portadoras de vontades, necessidades, sonhos e
contradições se evidencia no afrontamento dos limites históricos e culturais do ser mulher do
campo e, em suas falas, se mostram conscientes dessa condição e desejosas que outras mulheres
lutem por relações de gênero pautadas na igualdade e no respeito mútuo.
Corajosas, trabalhadeiras, determinadas, criativas, fortes, solidárias, acolhedoras,
generosas, sonhadoras e, ao mesmo tempo, receosas, inconstantes, contraditórias são alguns
dos adjetivos que, para nós, descrevem essas mulheres do campo.
No ano de 2015, fui contemplada com a oportunidade de realizar o Doutorado
Sanduíche em Lisboa com a profa. Dra. Sara Falcão Casaca (Universidade de Lisboa/ISEG).
Dentre as atividades realizadas (participação em seminários e disciplinas), tive contato com a
literatura europeia e com a realidade das mulheres portuguesas através de seus estudos e
pesquisas. O contato com uma cultura diferente fez, também, com que valorizasse mais a minha
e a exercer a alteridade.
Nesse período, muitas vezes de solitude, já com algumas entrevistas transcritas, busquei
cruzar narrativas, procurar similaridades e diferenças, compreender as contradições e eleger
categorias/conceitos que me ajudassem a compor a tese. Nesse interim, surgiram informações
que não havíamos previsto no roteiro e outras que precisaríamos aprofundar, para que
pudéssemos superar a aparência e atingir a essência concreta da realidade pesquisada. Era como
o movimento oriundo das águas do rio Tejo quando nos roubavam a areia dos pés, obrigandonos a recuar e ao mesmo tempo avançar em direção a sua imensidão.

... Retornando à colheita

Contrariando um pouco a tradição, principalmente da cuiabania, nas quais as reuniões
coletivas se dão com a separação de mulheres e homens, nessas Comunidades sempre somos
recebidos pelo casal, que permanecem juntos durante a conversa. Procuramos sempre explicar
o motivo da pesquisa aos dois e até a realizar uma sondagem sobre a opinião a respeito da
temática, mas as entrevistas eram direcionadas às mulheres e era preciso buscar um lugar mais
reservado para a sua realização. Contudo, registramos algumas falas de seus companheiros e,
depois, percebemos serem essenciais na compreensão da construção das relações de gênero. O
mesmo aconteceu quando estivemos na unidade de produção, tanto mulheres quanto homens
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procuravam mostrar e explicar a organização e etapas da produção. Isto já manifestava que a
produção da existência para aquelas pessoas acontece de forma associada.
Com o roteiro ampliado, estivemos num período intenso de colheita de relatos e
transcrições. Com as falas transcritas, separamo-las por temáticas que orientaram a composição
dos capítulos e das análises.
Ainda com algumas questões a serem desveladas, pois a compreensão do real não é uma
tarefa simples, e pretendendo contribuir com a formação das trabalhadoras e trabalhadores dos
grupos Frutos da Terra e Amigas do Cerrado, realizamos uma oficina na manhã e tarde do dia
08 de abril de 2016. Nossa intervenção não tinha somente o objetivo de compreender as
contradições que emergiram, mas contribuir com a transformação social da existência, já que
entendemos a educação como uma ação revolucionária. Esta concepção converge com a ideia
de Educação Popular, isto é, a partir da troca de conhecimentos e experiências, as pessoas
adquirem uma consciência crítica da realidade e se enxergam como sujeitos do seu destino, bem
como com a dialética marxista em que o fenômeno afeta o sujeito e, por sua vez, é influenciado
por este.
Dentre as atividades, propomos, de início, uma dinâmica de alongamento e, depois,
seguimos as etapas descritas abaixo:
1 – Atividade do Espelho e Reconhecimento da (o) Outra (o) às cegas. O objetivo da
atividade com o espelho foi asseverar suas identidades e o da outra atividade tratou de
reconhecer a (o) companheira (o) e dizer o que sabia a seu respeito. Foi um momento oportuno
para discutirmos sobre respeito, diversidade e desigualdade, pois o entendimento desses
princípios é essencial no trabalho associado e na construção de relações de gênero menos
assimétricas.
2 – Balões com frases: o objetivo foi discutir acerca dos estereótipos de gênero e sobre
os papéis de mulheres e homens na sociedade.
3 – Assistimos vídeos curtos a respeito dos direitos das mulheres, com relação a Lei
Maria da Penha e sobre as Sufragettes com o intuiro de verificar os conhecimentos sobre a
temática e historicizar a luta das mulheres.
4 – Refletimos/discutimos o vídeo Acorda Raimundo que aborda a troca de papéis entre
homem e mulher.
5 - Exibimos slides que retratavam a Vida de Rita, uma trabalhadora do campo que se
inseriu no trabalho associado e debatemos sobre a vida/trabalho no campo e a importância do
trabalho associado.
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6 - Construímos um mapa sobre a divisão sexual do trabalho na unidade de produção
e, posteriormente, uma linha do tempo sobre a divisão sexual do trabalho no âmbito doméstico.
7 - Registramos seus desejos e sonhos em flores de papel que foram penduradas em uma
árvore próxima a unidade de produção do grupo Frutos da Terra -local onde realizou-se a
oficina-.

Foto 1: Alongamento e Atividade do Espelho (oficina 08/04/16). Registro: Anatália Oliveira
FONTE: NEVES, 2016.
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Foto 2: Atividade - Reconhecimento da (o) outra (o) às cegas e Atividade Linha do Tempo
sobre divisão sexual do trabalho. FONTE: NEVES, 2016 .

Foto 3: Debates. FONTE: NEVES, 2016.
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Foto 4: Atividade Balões com frases e participação nos debates. Registro: FONTE: NEVES, 2016.

Semeando os capítulos

A fim de compreender as relações entre gênero e trabalho na sociedade capitalista
fizemos um movimento de recuo ao passado, às sociedades pré-capitalistas, de modo a buscar
indícios de que a condição da mulher é fruto de uma construção social e histórica bem
arquitetada e, notadamente, tangenciada pela maneira de produzir a existência (material e
imaterial).
No capítulo I, procuramos compreender o caráter fundante da opressão da mulher e sua
relação com a exploração a partir de alguns autores como Saffioti (2013, 2004), Carrasco
(2012), Lagarde (2011) e Petit (2012).
Percebemos que a opressão e a exploração são anteriores ao capitalismo e sustentadas
por relações de poder que diferenciaram os seres humanos. Não só a mulher, mas negras (os),
pobres, homoafetivos, idosas (os), estrangeiras (os) assumem (sem o desejar), historicamente,
a figura de oprimidos na sociedade.
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Quando a opressão se articula com o âmbito econômico desencadeia a exploração e sua
materialização se deu através da divisão sexual do trabalho (produtivo versus reprodutivo) e da
propriedade privada. Disto, resultou o patriarcado e com a cultura, tal sistema idealizou
estereótipos, normas, papéis, profissões distintas, etc, para mulheres e homens e pudemos
apresentar tal constatação nos subcapítulos subsequentes (ENGELS, 1987; MAUSS, 2013;
LESSA, 2012; SAFFIOTI, 2013; PERROT, 2015, 2009, 2006, 2005 e MEILLASSOUX, 1976).
Toda esta discussão contribuiu para observarmos se as mulheres dos grupos Frutos da Terra e
Amigas do Cerrado estavam imersas em relações de gênero em que coexiste a opressão e/ou a
exploração.
No capítulo II, abordamos como as mulheres produziram/em sua existência real na
sociedade capitalista articulada às relações de classe e raça/etnia, que aprofunda as
desigualdades sociais e a assimetria com os homens.
A mulher que se dedicava ao trabalho reprodutivo, instituído pela divisão sexual do
trabalho, foi requisitada pelo capitalismo ao trabalho produtivo. Com isso, além de oprimida,
tornou-se uma trabalhadora duplamente explorada. Mais uma vez, ressalta-se a força da cultura
na forma da educação, da Igreja e do Estado que contribuíra para a reprodução da ideologia
patriarcal.
Desde a sociedade pré-capitalista as mulheres contestaram a ordem vigente, mas na
capitalista a própria divisão social desencadeou não só a consciência de classe como de si
mesmas como ser oprimido, explorado e desprovido de direitos, o que as levou a lutar
coletivamente. Mesmo assim, a cultura do trabalho capitalista intensificou o trabalho das
mulheres através de jornadas extensas, pagou salários baixos e diferenciados dos homens,
conformou-as às profissões desvalorizadas socialmente, usufruindo de suas forças físicas e
mentais para extrair mais-valia.
Nem a tecnologia nem os direitos alcançados libertaram a mulher da opressão e da
exploração no âmbito doméstico e no mercado de trabalho. Inclusive o machismo, de homens
e de algumas mulheres naturaliza e mascara essas sujeições. Já neste capítulo, apresentamos o
contexto brasileiro das lutas feministas e das mulheres do campo; os avanços teóricos e na
legislação e os fenômenos oriundos da reestruturação produtiva (feminização da pobreza, nova
divisão sexual do trabalho e a bipolarização das profissões).
Para finalizar, apresentamos e refletimos sobre a experiência russa que tentou
materializar a igualdade de gênero. Em grande medida, fomos auxiliados por Marx (1982,
2003), Saffioti (2013), Hirata (2007, 2002), Lobo (2011), Antunes (1995, 1999), Kolontai
(2011), Carrasco (2012), Petit (2012) e Goldman (2014).
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No capítulo III, aprofundamos sobre a conjuntura do trabalho da mulher brasileira,
procurando mostrar que não difere da totalidade no que tange a apropriação da sua força de
trabalho no âmbito doméstico (NOGUEIRA, 2010; QUIROGA, 2009; MELLO, 2011;
BRUSCHINI, 2006) e do mercado de trabalho, auxiliados pelas contribuições da Economia
Feminista (CARRASCO, 2008, 1999).
A dominação-exploração que são submetidas também se fundamenta nas desigualdades
de gênero, classe e raça/etnia (SAFFIOTI, 2013, 2004). Brevemente, contextualizamos a vida
e as dificuldades da produção da vida no campo, bem como, direitos conquistados e
movimentos sociais do campo (PAULILO, 2004; CINTRÃO, 2011; BONI, 2012).
Procuramos destacar, historicamente, a divisão sexual no campo como um parâmetro
para olharmos este aspecto na produção da vida das trabalhadoras e trabalhadores de Nossa
Senhora da Guia e São José do Facão (PAULILO, 1987; HEREDIA, 2006, 1979). Discorremos
sobre os povos e comunidades tradicionais porque as trabalhadoras e trabalhadores investigados
compartilham desta identidade (BRANDÃO, 2012a, 2012b, 2012c, 1986; LITTLE, 2004;
GRZEBIELUKA, 2012; DIEGUES, 2000 e CRUZ, 2012).
O capítulo IV é onde dedicamos a pesquisa empírica e análise do que nos foi revelado
e desvelado. Conceitualizamos a produção associada, categoria essencial na confirmação de
nossa tese, contextualizamos a produção da vida (material e imaterial) não só a partir do que
observamos, mas através de memórias e relatos das (os) entrevistados; especificamente,
versamos sobre a categoria divisão sexual do trabalho na unidade de produção, no âmbito
doméstico e em outros espaços que se produz a existência.
No capítulo V, nos ocupamos dos saberes oriundos da existência, da experiência e
construídos em torno das relações de gênero, pois compreendemos que emergem saberes
singulares na relação com o trabalho, com a natureza e com outros seres humanos.
Por fim, nas considerações finais, porém, “efêmeras”, procuramos alinhavar as
discussões alcançadas na pesquisa, apresentando as evidências que ratificam nossa tese, mas
cientes que nesse campo há muito que se descobrir e debater. São sempre novas oportunidades
e olhares que se abrem diante de um fenômeno que, infelizmente, não tem superação na
sociedade de classes, mas que se vislumbra como perspectiva.
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CAPÍTULO 1
A condição da mulher na sociedade pré -capitalista
Deus criou este mundo. O homem, todavia, entrou a
desconfiar, cogatibundo... decerto não gostou lá muito do que
via... e foi logo inventando outro mundo (QUINTANA, 1951).
12

Oswaldo Guayasamín – Ternura

12

Quintana, 1951.
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1.1 Opressão e exploração: qual a relação?
A opressão da mulher é uma das questões mais aberrantes de nossa sociedade e das
que mais miséria e desgraças acarretam, pois significa, nem mais nem menos, a
degradação de uma metade da humanidade pela outra (CARRASCO; PETIT, 2012, p.
92-93).

Tendo em vista o objetivo do estudo que é verificar se as mulheres das comunidades
tradicionais investigadas que vivenciam a produção associada experimentam relações de gênero
menos assimétricas e como método de pesquisa e análise o materialismo histórico e dialético,
não poderíamos deixar de perceber como a opressão e a exploração das mulheres se
configuraram no tempo histórico.
Séculos de opressão sexista marcam a história das mulheres, seja ela física, psicológica
ou simbólica porque ela está correlacionada com uma construção histórica, cultural e social do
ser mulher e do ser homem. Saffioti (2013, p. 72) afirma que “há milênios as sociedades vinham
moldando as mulheres”, ditando comportamentos, direcionando-as a determinadas profissões,
sobrepujando seus desejos sexuais, limitando suas falas; e por um longo tempo essa condição
social foi justificada e naturalizada através das diferenças biológicas, legitimando o poder13 dos
homens sobre as mulheres. Lagarde (2011, p. 104) sustenta que
la condición de la mujer está constiuida por el conjunto de relaciones de
producción, de reproducción y por todas las demás relaciones vitales em que
están inmersas las mujeres independientemente de su voluntad y de su
conscienca y por las formas em que participan em ellas; por las instituciones
políticas y jurídicas que las contienem y las norman; y por las concepciones
del mundo que las definen y las interpretan.

Concordando com Saffioti (2013) e Lagarde (2011), mulheres e homens nascem imersos
numa realidade que não é de fácil apreensão, em que suas contradições não aparecem de
imediato, já que, resultam de condições históricas que se constroem a partir da existência

13

Pensar as relações de gêneros atreladas a relações de poder nos permitem concluir que a opressão da mulher não
é algo inato e imutável, existem resistências. Scott, ao definir gênero sob esta perspectiva, elenca as representações
simbólicas, as normas encontradas na religião, educação, política e ciências e a identidade subjetiva na contrução
histórica e social como necessárias para se entender a relação entre gênero e poder. “O gênero não é o único campo,
mas ele parece ter constituído um meio persistente e recorrente de dar eficácia a significação do poder no Ocidente,
nas tradições judaicocristãs e islâmicas. [...] O gênero é então um meio de codificar o sentido e de compreender as
relações complexas entre diversas formas de interação humana” (SCOTT, 1990, p. 16-17). O poder articulado ao
gênero não é exclusivo da classe dominante e se exerce em várias direções.
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humana concreta. O devir é confrontante, necessita de empenho, ainda mais quando se choca
com interesses hegemônicos em manter o status quo. Mas em sua travessia, é possível mudar o
rumo e se libertar de algumas correntes através da consciência crítica de gênero.
Nesse prisma, Lagarde (2011, p. 28) em sua experiência de vida e pedagógica se
surpreende com a complexidade humana, no que concerne as mulheres, “por la fuerza de las
cosas y por la propria voluntad, las mujeres modernas ampliamos la experiencia, las
habilidades, las destrezas, los saberes, y com ello la condición de género”.
Não nos deteremos no embate teórico acerca da origem da opressão sexista, e sim no
seu caráter fundante e sua relação com a exploração, além de evidenciar alguns
posicionamentos expressos sobre o referido tema. Inspirados em Saffioti (2013, p.45) quando
observou que é preciso buscar no modo de produção da existência a explicação da situação da
mulher na sociedade de classes, para constatarmos “até que ponto a inferiorização social da
mulher decorre de uma necessidade estrutural do sistema capitalista de produção ou da mera
persistência de uma tradição cultural”, tentamos conjugar produção material e imaterial da vida
nas sociedades pré-capitalistas a fim de compreendermos essas contradições que ainda se
reproduzem na realidade vigente.
Nos estudos que realizamos, podemos adiantar que a condição social da mulher não
resulta da sociedade capitalista, é anterior a esta, na experiência conflitiva com o mundo. Não
é um destino biológico, mas por muito tempo foi concebido assim e utilizado como justificativa
para conjugar opressão e exploração pelo sistema capitalista.
A opressão se traduz na submissão do outro às suas vontades, a seu poder,
aproveitando-se das desigualdades (sejam elas sociais, sexuais, econômicas e/ou culturais) e
negando a sua liberdade humana. Inclusive, Carrasco e Petit (2012, p. 86) advertem que “a
história da vida é a história da luta entre distintas espécies e grupos para ver quem sobrevive,
valendo-se de suas vantagens e aproveitando-se das desvantagens dos outros”. A opressão se
expressa, concretamente, de diferentes maneiras e para capta-la é necessário examinar as
estruturas de poder que existem nas relações sociais, de classe, de raça, políticas, religiosas,
entre outras.
Podemos dizer que as desigualdades, assim como as contradições e a exploração, foram
cunhadas quando o poder atrelado ao domínio do âmbito econômico ficou restrito a poucas
mãos. E, Saffioti (2004, p.31), ainda observa que o poder é quase monopólio do homem com
as seguintes características: “macho, branco e, de preferência, heterossexual”.
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A opressão aproveita-se das desigualdades, de códigos sociais simbolicamente criados
e do costume “para deixar em desvantagem e submeter um grupo social, com base em
diferenças raciais, sexuais, nacionais ou de outro tipo, o que gera uma situação de desigualdade
de direitos, de discriminação social e cultural e eventualmente econômica” (CARRASCO;
PETIT, 2012, p. 87). Aliás, como nos lembra Thompson (1998), historicamente, muitos
costumes tiveram (e têm) a força de lei.
A opressão, a desigualdade e a exploração não atinge somente as mulheres e sim grupos
diversos, baseando-se na hierarquia do forte sobre o mais fraco em termos de poder. Não que
os primeiros sejam melhores, mas através da dominação-exploração construíram uma relação
hierarquizada entre seres socialmente desiguais. A isto, se deu o nome de patriarcado, ao qual
ninguém escapa, pois é um fenômeno social que surge nos primórdios das sociedades précapitalistas. Porém, a sociedade se caracterizou não só como patriarcal, mas como
androcêntrica, o que fez com que a opressão para as mulheres fosse mais potencializada por
conta da discriminação pelo seu sexo. Precisamos lembrar que a sociedade se estrutura sob um
modo de produção que determina, em última instância, a cultura.
Nos lembra Marx (2003, p.5) que
[...] na produção social da sua existência, os homens estabelecem relações
determinadas, necessárias, independentes de sua vontade, relações de
produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das
forças produtivas materiais. O conjunto destas relações de produção constitui
a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a
superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas
de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o
processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do
homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que
determina a sua consciência.

Numa acepção genérica, a opressão das mulheres, segundo Lagarde (2011, p. 122) se
define por
[...] um conjunto articulado de características enmarcadas em la situación de
subordinación, dependencia vital y discriminación de las mujeres em sus
relaciones com los hombres, en el conjunto de la sociedad y em el Estado. La
opresión de las mujeres se sintetiza em su inferiorización frente al hombre
constituido em paradigma social y cultural de la humanidad.

Ainda hoje persistem generalizações sobre o papel da mulher: “lugar de mulher é em
casa, com a barriga no tanque ou no fogão”; “ela é do lar”; “mulher tem que cuidar do lar e dos
filhos”, “mulher no volante é perigo constante”, “mulher gosta de apanhar”, “mulher bonita é
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burra”, “mulher tem que se dar o respeito”, que são reflexos das relações sociais construídas e
que se distanciam dos ideais da igualdade de gênero. Inclusive, as crianças socializadas desde
cedo a esses estereótipos, ou melhor, códigos sociais, os reproduzem sem ter a ideia de seu
impacto futuro.
Como um paradigma social e cultural, Freire (1980) corrobora ao salientar, notadamente
acerca da questão de classe, que os oprimidos podem internalizar a visão que o opressor tem
deles, todavia, estendemos a ideia do autor para as relações de gênero que faz, no caso de
algumas mulheres, com que não se sintam capazes de mudar a situação de opressão e lutar pela
emancipação; que se submetam aos maus tratos e os mandos do marido, que se calem diante de
um assédio, que não se vinculem a movimentos de resistência, perpetuando, assim, as visões
que a sociedade lhe atribui. Somado a isso, está a categoria elaborada por Lagarde (2011) de
dependencia vital que algumas mulheres se encontram e que agudizam sua situação de
opressão.
O conceito de dependencia vital sustentado por Lagarde (2011) diz respeito a
dependência histórica em que se estrutura o poder patriarcal. Mulheres, idosos, crianças, pobres
e doentes, por sua condição social desigual, sujeitam sua subjetividade a cautiverios e cedem a
dominação e a opressão patriarcal. A impotência frente a isso faz com que algumas atividades
sejam permitidas, outras lhes sejam impostas, gerando conflitos internos e externos no seu ser
e existir.
A dependência “[...] es uma característica inherente a las relaciones sociales y que los
indivíduos y los grupos están unidos por la interdependência que surge a partir de sus
diferencias y por la necesidad de sumar y combinar las cualidades que unos possen y otros no”
(LAGARDE, 2011, p.189) e possui diversos graus/níveis por ser definido por múltiplas
determinações. Por exemplo, a mulher pode ser independente economicamente e ser
dependente da condição social que o casamento ou a maternidade estabelece. Portanto, numa
relação social, não se escapa da dependencia vital e isso permite compreender que a submissão
não se restringe ao campo econômico.
Saffioti (2004) argumenta que só existe a dominação porque coexiste a subordinação,
mas essa relação só existe porque as pessoas não desfrutam do mesmo poder. Historicamente,
elas foram colocadas numa condição de impotência, mas como seres humanos, em muitos
momentos conseguem escapar e/ou resistir a dominação, mesmo na qualidade de dependentes.
Hooks (2015) expõe que a opressão se contitui na falta de opção para a mudança
acontecer. Muitas mulheres desfrutam de melhores condições econômicas e educacionais que
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permitem gozarem de autonomia, isto é, de governarem a si mesmas. Nesse caso, elas podem
afirmar que sofrem discriminação de gênero e não opressão. Inclusive, podem oprimir e/ou
explorar outras mulheres em função de sua raça/etnia ou classe.
Sob esse viés, Freire (1980, p. 60) salienta que “em sua alienação, os oprimidos querem
a todo custo parecer-se com o opressor, imitá-lo, segui-lo”, como, por exemplo, nos revela a
síndrome do pequeno poder, mencionada por Saffioti (2004), em que muitas mulheres tentam
exercer o poder em casa, oprimindo filhos, agregados e até a empregada. Lagarde (2011)
observa que não é atípico que mulheres também oprimam os homens porque combinam
dependências e formas de poder (em toda regra, existe uma exceção). Por isso, reforça Saffioti
(2004) quanto as múltiplas desigualdades considerando o nó entre gênero-raça/etnia-classe ou
entre patriarcado-racismo-capitalismo.
Na advertência de Lagarde (2011), cruzam-se outros produtores de desigualdades como,
por exemplo, idade, classe e/ou raça/etnia, revelando que a realidade é contraditória e que o
poder é multifacetado. A nossa atenção recai sobre a utilização dessas desigualdades para
oprimir justamente outras mulheres, mesmo que subjetivamente tenha consciência da luta
histórica das mulheres pela igualdade de gênero. Saffioti (2013) nos ajuda ao destacar que as
mulheres possuem interesses e experiências singulares, não podendo homogeneizá-las em um
grupo único. Somente em momentos pontuais que se solidarizam.
Lagarde (2011) diferencia condição e situação, o que também justifica nossa opção
pelos subtítulos da tese. Para a autora, o termo condição deve ser orientado para mulher no
singular porque se trata de criações históricas que definem esta como ser social e cultural,
independente de sua vontade e que conjuga, inclusive sobre sua consciência. Mulher é uma
categoria social geral e abstrata e se refere a sua condição histórica. Ao contrário, a situação
das mulheres é algo particular, a partir de sua condição concreta e real de vida.
A partir da explanação de Lagarde (2011), inferimos que as mulheres compartilham,
enquanto gênero, a mesma condição de discriminação, mas diferem em suas situações
particulares de vida, podendo ou não sofrer opressão e/ou exploração.
Por isso, ao analisar a situação de algumas mulheres, como as mulheres do Grupo Frutos
da Terra e Amigas do Cerrado, interlocutoras deste trabalho, precisamos apreendê-la na suas
existências sociais concretas, ou seja, nas relações materiais e imateriais, de modo que se possa
compreender suas similitudes e diferenças com outras mulheres. A respeito disso, Lagarde
(2011, p. 109) acrescenta que
[...] cada mujer se contituye y tiene como contenido, como identidade, esa
sínteses de hechos sociales y culturales que confluyen em ella y son únicos,
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excepcionales, pero, al mismo tempo, por semejanza permiten identificarla
com otras mujeres em su situación similar. Cada mujer (cada particular, cada
sujeito) sintetiza la condición y la situación específica que la definen. Pero su
vida es única porque sólo ella sintetiza de esa manera especifica la forma em
que pertence a grupos de adscripción distintos, en essas condiciones
particulares, y sólo ella hace de su subjetividade uma síntesis creativa
exclusiva, y de su vida um hecho único, finito, irrepetible.

Observar as situações reais de produção da vida das mulheres permite que se busque
não só no âmbito da unidade produtiva, mas também no espaço doméstico a sustentação ou
não da opressão sexista e/ou da exploração existente na sociedade. Esse espaço,
tradicionalmente imposto as mulheres, se revela também como um espaço em que se pode
assumir “certo” poder sobre filhas/filhos, agregadas/os e empregadas/os domésticas/os, mesmo
que este se finde com o retorno do marido ao lar. A figura do patriarca não, necessariamente,
precisa existir para que a ideologia patriarcal seja vivenciada e a economia doméstica seja
organizada (SAFFIOTI, 2004). Ela se corporifica, inclusive, nas mulheres. Portanto, o espaço
doméstico é o primeiro palco onde se revela a opressão sexista e, em alguns casos, a exploração
quando a mulher precisa lidar sozinha com a administração do lar e com os cuidados de filhas
(os), idosas (os) e doentes.
Pode-se pensar que a exploração passou a existir somente com o surgimento da
sociedade capitalista, em que a classe detentora dos meios de produção explora a força de
trabalho de quem não os detém. Porém, sustentamos que a opressão sexista e a exploração,
embora categorias distintas, existem desde as sociedades pré-capitalistas e podem se articular.
Saffioti (2004), a partir de Lerner e Johnson, acredita que a opressão da mulher tem início
quando o homem, ao dominar a natureza, descobriu que era parte importante na reprodução.
Ele possuía a “semente” que era fonte da vida e, com isso, portava poder, derrubando o poder
místico das mulheres. Dominando a natureza reprodutiva, podia dominar os seres humanos,
mas para garantir isso precisava ampliar o poder. Assim, com o sedentarismo, com a agricultura
e domínio da reprodução, foram possíveis a exploração e o domínio econômico. Ele garantia
força de trabalho e através do medo e do controle (patriarcado) perpetuava a dominação e a
exploração.
Segundo Carrasco e Petit (2012, p. 85), “a exploração surge como uma medida, um
‘efeito’, ou uma ‘agudização’ da opressão” pré-existente, abrindo espaço para novas formas de
opressão e de exploração, como por exemplo, a opressão de classe na sociedade capitalista.
A exploração atinge somente as mulheres de grupos específicos e subordinados e
[...] es um fenómeno social originado em lo económico que refiere a las
particulares relaciones de unos grupos sociales com otros caracterizadas por
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la expropiación de los médios de producción, por la apropiación de la riqueza
social producida , ya sea em forma de plusproducto o de plustrabajo,
relaciones em las que se conforman las clases sociales t, com ellas, el domínio
y dirección política de los grupos expropriatórios y explotadores sobre el
conjunto de la sociedad (LAGARDE, 2011, p.126).

Todavia, historicamente alguns antropólogos defendem que existem momentos e
espaços em que a mulher conseguiu minimizar a opressão sexista e a exploração. Por isso, no
próximo tópico analisaremos de que maneira as categorias opressão e exploração são delineadas
no transcorrer histórico da produção da vida humana.

1.2 Divisão sexual do trabalho na família primitiva

Em sua totalidade, a produção da existência tem base concreta no trabalho, em que
mulheres e homens, para sobreviver, tiveram que transformar a natureza para assegurar a (re)
produção da vida ou criar objetos/instrumentos para facilitar essa intervenção. Isso dispendeu
não só energia física como intelectual, diferenciando o ser humano dos animais por ser uma
atividade consciente em que, dialeticamente, agia-se e pensava-se sobre a produção material.
Com isso, mulheres e homens foram organizando, ao longo da história, o seu estar no
mundo e, paralelamente, construindo relações entre si (de solidariedade ou de dominação) e
saberes, porque o trabalho tem em si um princípio educativo, fundante da essência humana. A
propósito, destaca Saviani (2007, p. 153) que
[...] a essência humana não é, então, dada ao homem; não é uma dádiva divina
ou natural; não é algo que precede a existência do homem. Ao contrário, a
essência humana é produzida pelos próprios homens. O que o homem é, é-o
pelo trabalho. A essência do homem é um feito humano. É um trabalho que se
desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é um processo
histórico.

Ainda sobre a essência humana mediada pelo trabalho, Lessa (2012, p.9, grifo do autor)
pondera que
[...] os nossos antepassados biológicos sobreviveram à seleção natural graças
ao desenvolvimento do gregarismo. Viver em bandos potencializa a força
individual e aumenta a capacidade de adaptação às novas situações. Por isso,
mesmo antes de serem humanos, os Homo sapiens viviam em pequenos
bandos. E foi no interior desta vida gregária que surgiu um novo modo de tirar
da natureza o necessário à vida: o trabalho.
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Na concretude da produção da vida, mulheres e homens observam, experimentam e
transformam a natureza, dimensionando o intelecto não somente para a produção material, mas
para outras esferas como a social, a política e a cultural, edificando o ser no mundo.
A história humana não é a evolução biológica do Homo sapiens - é a história
de como as relações sociais se desenvolveram para, com um esforço cada vez
menor, transformar a natureza no que se necessita. Esse desenvolvimento é,
articuladamente, o desenvolvimento dos indivíduos e das sociedades. Como
não há sociedade sem indivíduos, nem indivíduos fora de sociedades, também
não há desenvolvimento social que não interfira no desenvolvimento dos
indivíduos. E, analogamente, não há desenvolvimento dos indivíduos que não
tenha algum impacto sobre o desenvolvimento social (LESSA, 2012, p.9-10).

Saffioti (2013, p. 133) considera que “há que se buscar no modo de produção da
existência social (no sentido que lhe emprestou Marx) dos indivíduos a explicação da situação
da mulher na sociedade de classes” e com isso perceber que ela decorre também da persistência
de construções históricas, sociais e culturais, mas que no modo de produção capitalista isso é
sentido e percebido com maior força, já que, as desigualdades se acirraram.
Para elucidar essa questão, partimos de estudos de autoras e autores como Engels
(1987), Mauss (2013), Lessa (2012), Saffioti (2013), Perrot (2015, 2009, 2006, 2005) e
Meillassoux (1976) que se debruçaram sobre a sociedade pré-capitalista a fim de mostrar que a
configuração de gênero que conhecemos, bem como as relações sociais presentes na sociedade
capitalista não são as mais “evoluídas”, na verdade “os modos de produção modernos são
superiores na produção e inferiores na reprodução” (MEILLASSOUX, 1976, p.8). Isso porque
na sociedade pré-capitalista, materializavam-se diversas formas de reprodução que estavam
ligadas ao trabalho, mas também a construção de costumes, ideologias, restrições e do papel
social e político do ser mulher e do ser homem, considerando a mediação dialética entre base
material e forma social.
Engels (1987), apesar de não se dedicar especificamente ao estudo sobre a condição da
mulher, concluiu a partir de estudos antropológicos de Morgan e Bachofen que a primeira
opressão presente na história humana foi a que incidiu sobre as mulheres, através da divisão
sexual do trabalho, da propriedade privada e da monogamia. Ele observa que a opressão, a
exploração e a desigualdade se agravaram na passagem da sociedade pré-capitalista para a
sociedade capitalista, em que as diferenças entre os seres humanos se fixaram, ideologicamente,
com mais força. Além da dimensão econômica, a dominação se fez através da dimensão
cultural.

33

Sobre isso, Marx (1982, p. 99) alerta que “uma vez consumada a separação entre o
trabalhador e os instrumentos de trabalho, esse estado de coisas se manterá e se reproduzirá em
escala sempre crescente, até que uma nova e radical revolução do sistema de produção a deite
por terra e restaure a primitiva unidade sob uma forma histórica nova”. Contudo, ressaltamos
que Marx não afirma que na sociedade dos produtores livremente associados está assegurada
a igualdade entre mulheres e homens.
Meillassoux (1976), neomarxista, tece algumas críticas a Marx e Engels por deixarem
em segundo plano uma análise da reprodução da vida e das relações sociais, já que estão
intrinsecamente ligadas ao modo de produção material, mas ponderamos que mesmo se
utilizando do materialismo histórico não conseguiriam dar conta de analisar toda a
complexidade da realidade. Aliás, ninguém consegue.
Goldman (2014, p. 49) defende Marx e Engels dizendo que os autores ao analisar a
sociedade capitalista, perceberam que
[...] o extensivo emprego de força de trabalho feminina era inevitável e
irreversível, e assim se debruçaram sobre o primeiro desafio teórico sério à
divisão de trabalho por gênero. Argumentando contra estratégias baseadas no
antifeminismo proletário, seu trabalho teve enorme impacto no movimento
operário europeu e, afinal, ofereceu a estrutura essencial para o pensamento
bolchevique sobre as mulheres e a família. Embora muitas de suas ideias
fossem similares àquela dos socialistas utópicos, suas análises das origens e
desenvolvimento da opressão às mulheres eram completamente novas e sem
precedentes.

Marx (2006) não distingue os fenômenos sociais da produção material da vida, aliás, os
interpreta a partir das contradições existentes entre eles. Tendo como base os escritos de
Peuchet14, Marx adentra a vida privada da sociedade moderna e olha para os constantes
suicídios na França. Ele conclui que os suicídios eram levados mais por questões éticas e morais
(âmbito cultural) que econômicas e disto, percebe a mulher como propriedade privada e vítima
do patriarcado, sendo essa condição amparada pelo Código Civil e leis de propriedade vigentes;
“o destino delas fora selado mais pelo seu gênero do que por sua classe social” (MARX, 2006,
p. 18).
Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels concebem o caráter histórico da opressão
feminina e atribuem ao estudo da família e de suas funções atrelado ao desenvolvimento das
forças produtivas e das relações de produção como essencial.

14

Peuchet era um ex-arquivista policial que passou a observar o grande número de suicídios na França e a escrever
sobre isto.
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O que nos importa, não é tecer críticas aos autores e sim discutir suas contribuições para
o entendimento da condição histórica da mulher, principalmente, no que tange a opressão
sexista e a exploração.
Engels (1987) nos revela que nas sociedades primitivas, para sobreviver, mulheres e
homens precisavam contar uns com os outros numa unidade familiar comunitária. Os
recursos naturais eram escassos, já que o disputavam também com os animais, e quando estes
se esgotavam precisavam se dirigir a outro local a fim de obtê-los. Por mais que prevalecesse a
cooperação havia também a agressão por alimentos e os mais fortes tinham mais êxitos e
chances de sobreviver.
Nas hordas ou comunidades nômades, mulheres e homens se uniam consensualmente e
livremente somente para acasalar, seguindo seus instintos naturais, numa reprodução aleatória
e sem regras. Como não era possível saber a proveniência da descendência, a criação das
crianças também era uma atividade coletiva; todos eram mães e pais, tios e tias, irmãos e irmãs
e
[...] nem as tarefas de criação dos filhos, preparação dos alimentos, etc., eram
femininas ou masculinas; eram atividades coletivas que envolviam pessoas de
ambos os sexos e de todas as idades, muitas poucas tarefas eram atividades
divididas segundo o sexo e, quando o eram, era frequente caber aos homens
atividades que hoje são tidas por femininas. E, além disso, a divisão das tarefas
não implicava em uma hierarquia de poder nem cancelava a autonomia de
cada pessoa. Pelo contrário, o exercício da autonomia pressupunha a divisão
de tarefas – e esta pressupunha a autonomia de cada indivíduo para executálas (LEACOCK, 1981, p.21 apud LESSA, 2012, p. 11-12).

Nas sociedades primitivas, produção e reprodução tinham a mesma finalidade que era
suprir as necessidades vitais. Lutando juntos na produção da vida, é importante compreender
que a mulher participava efetivamente do espaço produtivo (coleta) por necessidade e não por
determinação do poder masculino; pois existia certa divisão do trabalho, criada não porque o
homem fosse naturalmente dotado de poder, mas pelo contrário, já que, de acordo com Saffioti
(2004), fazia parte de uma tática de sobrevivência.
Saffioti (2004, p.104) realça que “há evidências apreciáveis, sobretudo de natureza
arqueológica, de que existiu outra ordem de gênero, distinta da mantida pela dominação
masculina” e Engels se amparando no depoimento de Arthur Wright, missionário entre os
iroqueses-senekas, afirma que nessas comunidades,
[...] habitualmente, as mulheres mandavam na casa; as provisões eram
comuns, mas – ai do pobre marido ou amante que fosse preguiçoso ou
desajeitado demais para trazer sua parte ao fundo de provisões da
comunidade! Por mais filhos ou objetos pessoais que tivesse na casa, podia, a
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qualquer momento, ver-se obrigado a arrumar a trouxa e sair porta a fora. E
era inútil tentar opor resistência, porque a casa se convertia para ele num
inferno; não havia remédio senão o de voltar ao seu próprio clã (gens) ou, o
que costumava acontecer com frequência, contrair novos matrimônios em
outro. As mulheres constituíam a grande força dentro dos clãs (gens) e,
mesmo, em todos os lugares. (ENGELS, 1987, p.51).

A partir das citações anteriores pode-se pensar que as mulheres de algumas hordas
viviam relações comunitárias e livres, experienciavam relações de gênero diferentes das que
presenciamos hoje, mesmo com a existência da divisão sexual do trabalho. Não existiam
hierarquias, classes sociais, propriedades privadas e restrições sexuais impostas pelo costume
ou pela religião como se pode observar nas sociedades precedentes. Engels (1987, p. 51, grifo
nosso) adverte que
[...] uma das ideias mais absurdas que nos transmitiu a filosofia do século
XVIII é a de que na origem da sociedade a mulher foi escrava do homem.
Entre todos os selvagens e em todas as tribos que se encontram nas fases
inferior, média e até (em parte) superior da barbárie, a mulher não só é livre
como, também, muito considerada.

Não temos como delimitar com exatidão as raízes da opressão sofrida pela mulher, por
isso, nos valemos dos estudos dos autores mencionados neste capítulo. O desenvolvimento da
sociedade não aconteceu de forma homogênea, mas a naturalização da dominação masculina
sim, porque foram criados instituições e instrumentos de sua reprodução pelo homem.

1.3 A propriedade privada, a monogamia e o patriarcado

A configuração da sociedade primitiva se alterou com o sedentarismo, com a criação
de animais, com o desenvolvimento da agricultura e com o aumento da população. As
mulheres se dedicavam ao plantio, a coleta de alimentos e a criação de animais enquanto os
homens caçavam e garantiam a segurança da comunidade. Denominadas por Meillassoux
(1976) de comunidades domésticas, foram compelidos a dividir as terras, as mulheres e o
excedente, porque pela primeira vez o ser humano passa a produzir mais do que necessita,
apontando uma primeira forma de propriedade privada.
As mulheres circulavam consensualmente, assim como os excedentes, não só dentro da
comunidade, mas entre as diferentes comunidades, na qual a troca passou a não só prover de
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produtos que não se produzia como selar amizade ou mostrar superioridade e prosperidade. Tal
relação recíproca nos lembra o que Mauss (2013) define como economia e moral da dádiva ou
primeiro sistema de economia e direito15.
De acordo com essa forma de existência, os indivíduos são levados a uma espécie de
regra: dar, receber e retribuir, que passa a ter papel fundamental na produção e reprodução da
existência. Mas, para além desse compromisso, vemos surgir à noção de direito e dever, porque
estavam implícitos interesses que se reportavam a uma aliança e uma obrigação a ser cumprida
entre indivíduos ou comunidades diferentes e que não podia ser negligenciada. Ao mesmo
tempo, o que assegurava o êxito dessa circulação era o emergir de crenças e costumes, já que o
objeto que circula carrega consigo um valor não só material como simbólico, onde reside uma
“força ao mesmo tempo mística e prática que une os clãs e simultaneamente os divide, que
divide seu trabalho e simultaneamente os obriga à troca” (MAUSS, 2013, p.124).
No entanto, o que nos influi destacar é a importância atribuída a fertilidade da mulher e
sua capacidade de prover a comunidade de novos braços para trabalhar, implicando novas
finalidades para a produção e para a reprodução. A mulher possuía o dom de gerar filhos e, por
isso, misticamente, devia ser responsável pela fertilidade da terra. Essa capacidade misteriosa
da mulher passou a ser venerada, controlada e “guardada” (Meillassoux, 1976). Mas como elas
permitiram que esse controle acontecesse? De acordo com os autores que nos apoiamos, isto
“se consolida cada vez mais por meio de instituições comuns, de ordem social e religiosa”
(ENGELS, 1987, p.44), com a imposição de regras e costumes; dentre eles, Meillassoux (1976)
destaca, o respeito aos mais idosos (sabedoria), a proibição do incesto (fim das famílias
consanguíneas), o costume da infibulação e da excisão. Além destes, acrescemos a monogamia,
o casamento, a moral religiosa; transformando a forma como concebiam o corpo e a relação
sexual16.
O homem, observando e dominando a natureza, também percebeu que tinha papel
fundamental na procriação. Ele possuía a “semente”, fonte da vida, que o dotava de poder na
reprodução. Derrubado o poder místico da mulher, o homem podia dominá-la e a seus
descendentes, bem como explorar a sua força de trabalho.

15

Embora Mauss (2013) aos olhos de Godelier (2001) e Levi-Strauss (2012) tenha cometido erros no seu método,
que o levou a acreditar na espiritualidade da “coisa”, acreditamos que as dádivas trocadas possam ser atribuídas
para as comunidades tradicionais em diferentes momentos/aspectos porque carregam vestígios das sociedades
primitivas.
16
Sublinhamos, aqui, que apenas expomos, respeitosamente, o pensamento de alguns autores, mas temos claro
que esses fatos sociais não sucederam de forma universal (não podem ser tidos como dogmas), já que a produção
da existência humana ocorre de distintas maneiras nas sociedades.
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Portanto, podemos dizer que surge o sistema patriarcal -nos primórdios da existência
humana, na família-, em que o homem tem em suas mãos a posse da mulher e dos meios de
produção, utilizando-se da opressão e da exploração. Excetuando-se algumas comunidades, a
mulher passa a não ser senhora do seu corpo e nem do seu destino, é inferior e deve ser submissa
ao homem. Sob esse espectro, o homem organizou a sociedade e “quaisquer padrões instintivos
de trabalho que possam ter possuído nos inícios de sua evolução, há muito foram atrofiados ou
afogados pelas formas sociais” (BRAVERMAN, 1981, p. 53).
Isso porque, de acordo com Lobo (2011, p.201), o patriarcado “remete a uma forma
universal e histórica de opressão, com fortes marcas biologizantes” que atravessa todas as
instituições impelindo, historicamente, que a organização da sociedade se atrelasse à autoridade
masculina. No entanto, o alcance dessa autoridade incidiu não somente as mulheres, mas a todos
que puderam dominar.
Baseando-se na troca de produtos, o interesse por mulheres férteis que (re) produzissem
força de trabalho para atuar na agricultura foi o que induziu à propriedade sobre estas, que
de uma relação livre e consensual passaram a ser comercializáveis. Sobre isso, Mauss (2013, p.
28) considera que
[...] todas essas instituições exprimem unicamente apenas um fato, um regime
social, uma mentalidade definida: é que tudo, alimentos, mulheres, filhos,
bens, talismãs, solo, trabalho, serviços, ofícios sacerdotais e funções, é matéria
de transmissão e de prestação de contas.

Em algumas comunidades, as mulheres férteis permaneciam guardadas e os homens
férteis de outras comunidades se deslocavam para lá a fim de procriar. Como a relação era
matrilinear, o irmão ficava responsável pela criação da progenitura. Devido à escassez de
mulheres férteis acontecia também o rapto, quando estas se afastavam do grupo e “a sua
salvação não está na resistência, mas na imediata submissão aos seus raptores”
(MEILLASOUX, 1976, p.56). A esse respeito, Engels (1987, p. 47) observa que “no rapto das
mulheres, encontram-se, já, indícios da passagem à monogamia”, mas não em relação à forma
monogâmica que conhecemos e sim em relação a dependência e exclusividade que este ato
prescrevia, pois, a mulher temendo ser raptada novamente se rendia a proteção da nova
comunidade, provando “quão pouco tem a ver a origem da monogamia com o amor sexual
individual” (ENGELS, 1987, p.49).
Tal reprodução intencional, demandava certa capacidade política para garantir que o
costume da promessa (MEILLASOUX, 1976) ou da retribuição (MAUSS, 2013) fosse
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efetivamente garantida e esta tarefa era realizada pelos homens mais velhos, o que delineava
mais ainda uma hierarquia social nos grupos e “as relações hierárquicas entre os homens, assim
como a solidariedade entre eles existente, capacita a categoria constituída por homens a
estabelecer e a manter o controle sobre as mulheres” (SAFFIOTI, 2013, p. 104).
Dessa forma, os homens mais velhos eram responsáveis não só pela gestão da
subsistência, bem como da reprodução da comunidade (MEILLASOUX, 1976). Dotados de
sabedoria acumulada foram favorecidos de poder político. Esses saberes, respeitados e
cultuados, foram responsáveis pela inculcação de várias ideologias e normas que contribuíram
para exaltar a opressão das mulheres: ter de circular entre os homens férteis, entregar a criação
dos filhos aos irmãos ou a seus parceiros, viver sob a proteção dos homens da comunidade para
não sofrer raptos, serem substituídas pelas irmãs mais novas quando não fossem mais férteis,
abandonar o filho para procriar novamente, entre outras (MEILLASSOUX, 1976).
Em algumas comunidades existiam relações em que as mulheres “já tinham seu valor
de troca e eram compradas” (ENGELS, 1987, p. 58, grifo nosso). O pretendente presenteava
o grupo da mulher cobiçada, mais precisamente aos seus parentes gentílicos, e era o “preço pelo
qual o homem compra a jovem núbil que lhe cedem” (ENGELS, 1987, p.50). Neste caso, a
mulher podia permanecer na comunidade do parceiro ou ser devolvida a comunidade de origem
após a reprodução.
Além de prover a comunidade com futuros produtores, a mulher ainda se dedicava a
agricultura e o fruto do seu trabalho e da sua progenitura era entregue ao homem. Com isso, a
mulher, era duplamente explorada e concebida como uma mercadoria. Para garantir a
proveniência da descendência, era preciso uma relação conjugal mais restrita, ou seja, através
de uma relação monogâmica e também da instituição da propriedade privada.
Nas esferas mais arcaicas do patriarcado, na era Neolítica, havia a troca de
mulheres, como se fossem mercadorias, e a mentalidade de que sociedades
com mais mulheres poderiam produzir mais crianças. Nas formas tribais mais
remotas, como até hoje ainda vemos, os homens possuíam direitos que as
mulheres não tinham e as crianças produzidas e criadas pelas mulheres
serviam como força de trabalho para exploração, produção e lucro. As
mulheres eram vistas, então, como um recurso financeiro adquirido pelos
homens, como se eles adquirissem um pedaço de terra ou um animal [...]
muitos dos filhos das mulheres-escravas tornavam-se automaticamente
propriedade de seus donos (MORAES, 2002, p. 22).

Engels (1987, p. 56) relata que a mulher também foi responsável pela monogamia
porque se cansou de ser objeto de vários homens e também porque as antigas relações “perdiam
seu caráter inocente primitivo e selvático, por força do desenvolvimento das condições
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econômicas e, paralelamente, por força da decomposição do antigo comunismo, e da densidade
cada vez maior da população”; o que fez com que a mulher desejasse a castidade ou o casamento
monogâmico. Não era somente uma questão moral, mas econômica porque deveriam garantir
herdeiros à propriedade do esposo, impugnando, com isso, a relação matrilinear. Para essa
garantia, instituíram a fidelidade que só era válida a mulher porque cumpria uma função social.
Não acreditamos que essa mudança tenha ocorrido sem conflitos e contradições.
Inclusive, nesse período, surge o costume de dar o nome da gens paterna aos filhos,
acentuando o domínio masculino e transformando a relação em patrilinear. A mulher que já
vivenciava a exploração da sua força de trabalho e a exploração, passa a não ter definitivamente
mais direitos sobre a sua progenitura.
As riquezas, à medida que iam aumentando, davam, por um lado, ao homem
uma posição mais importante que a da mulher na família, e, por outro lado,
faziam com que nascesse nele a ideia de valer-se desta vantagem para
modificar, em proveito de seus filhos, a ordem da herança estabelecida
(ENGELS, 1987, p. 59).

Engels (1987, p. 61) ressalta que a mulher “viu-se degradada, convertida em servidora,
em escrava da luxúria do homem, em simples instrumento de reprodução”. Elas foram
reprimidas através do controle do seu corpo, da sua sexualidade e da descendência da sua
progenitura. Moraes (2002, p. 23) argumenta que “os homens eram basicamente explorados
pela força de trabalho, enquanto as mulheres não apenas pela força do trabalho, mas também
pelos serviços sexuais prestados aos seus donos e pela reprodução”.
A sede do homem pela propriedade privada dos meios de produção fez com que
disputasse tais riquezas com outros homens. Quem detinha a propriedade privada dos meios de
produção não precisava trabalhar como antes e delegava as tarefas para os que não a possuíam.
Tal poder se concretiza pelo uso da violência, pois só assim um trabalhador entrega o fruto do
seu trabalho a outra pessoa. A propriedade privada consagra a divisão da sociedade, a
exploração do outro e a hierarquia baseada no poder. O homem sustentava sob seu poder a
mulher, os filhos e escravos, com o poder de “direito de vida e morte sobre todos eles”
(ENGELS, 1987, p.61).
Para Rousseau (1973, p. 91), o surgimento da propriedade privada apresenta o seguinte
significado:
O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer: Isto é meu, e
encontrou pessoas bastante simples para o acreditar, foi o verdadeiro fundador
da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores
não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou
tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: “Livrai-vos de
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escutar esse impostor; estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de
todos, e a terra de ninguém! ”.

As relações sociais tendo como pano de fundo o androcentrismo e as relações
patrilineares, garantiam a hegemonia masculina e a reprodução do sistema patriarcal. Todavia,
há de se perceber a relação entre classe e gênero, mesmo não existindo a configuração de classes
sociais articulada por Marx. Destarte, o detentor dos meios de produção mantinha sob o seu
poder tanto a mulher de sua casta ou grupo, como as das castas subordinadas, à base do medo
e do controle (SAFFIOTI, 2004).
O regime patriarcal, atrelado a valores morais e sociais, “ancora-se em uma maneira de
os homens assegurarem através de seu trabalho produtivo, a si e a seus dependentes, os meios
necessários à produção diária e à reprodução da vida” (SAFFIOTI, 2004, p.105) e a sua
condução acabou por separar os âmbitos da produção e da reprodução, confinando as mulheres
ao segundo.
Na conjuntura social e cultural, o trabalho no âmbito privado passa a ter menos
importância comparado ao trabalho produtivo do homem, pois “este trabalho passou a ser tudo;
aquele, uma insignificante contribuição” (ENGELS, 1987, p.182, grifo nosso), por não agregar
valor de troca.
[...] a esfera feminina situa-se no mundo doméstico e privado, da produção de
valores de uso para o consumo do grupo familiar, da reprodução da espécie e
do cuidado das crianças, dos velhos e dos incapazes, enquanto que as
atividades de produção social e de direção da sociedade, desempenhadas no
espaço público, são atribuições masculinas (SILVA, 1997, p. 61).

Saffioti (2013, p. 134) lembra que “ao tornar o papel reprodutivo da mulher um
substituto de seu papel produtivo, a sociedade potencializa a determinação sexo, distanciando,
na esfera social, a mulher do homem”. Com isso, “ser masculino e ser feminino incorporam,
agora, essa nova determinação: aos homens cabem pensar os grandes problemas e decidir o
destino da humanidade, às mulheres está reservado o pobre horizonte de cuidar dos filhos, dos
alimentos e da casa” (LESSA, 2012, p.23-24), fazendo com que a mulher seja rotulada como
um ser intelectualmente incapaz.
Independente da classe social, o conhecimento dos homens é valorizado e validado e a
contribuição histórica da mulher passa a existir na invisibilidade e sob os deveres patriarcais
institucionalizados. Moraes (2002, p. 25) afirma que as mulheres são “criadas para internalizar
a ideia de desvalorização e de inferioridade, por acreditarem que são menos do que os homens,
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que tem menos capacidade do que eles” e, no processo histórico, tal compreensão é (re)
produzida, muitas vezes, pelo costume, pela linguagem, no trabalho doméstico, na família, na
escola, pela Igreja, pela ciência, pela mídia, entre outros espaços e/ou instituições.
Um exemplo ligado a questões ideológicas é que os laços matrimoniais só poderiam ser
rompidos pelo homem e somente a ele era concedido o direito a infidelidade. Na
contemporaneidade, pode-se constatar que, em algumas sociedades essa concepção se mantém
viva e “castigada mais rigorosamente do que em qualquer outra época anterior”
(ENGELS,1987, p.66). Uma referência é o caso de Irdayanti Mukhtar17, acusada de adultério,
que foi chicoteada em público pela polícia na Indonésia.
Sobre isso, afirma Engels (1987, p. 70, grifo nosso) que “o primeiro antagonismo de
classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o
homem e a mulher”, porque as atividades de ambos são distribuídas a partir do sexo e das
construções socioculturais. A propósito da divisão sexual do trabalho originada da condição
histórica da mulher, Meillassoux (1976, p. 46) afirma que “nada na natureza explica a repartição
sexual das tarefas, nem instituições como a conjugalidade, o casamento ou a filiação paternal.
Todas são infligidas às mulheres pela força, todas são, portanto, factos inerentes à civilização
que devem ser explicados e não servir de explicação”.
As relações sociais baseadas em relações de poder através da família patriarcal
determinaram ainda mais os papéis, as qualidades, os estereótipos, as normas e as identidades
para mulheres e homens. O patriarcado “delineia as ideologias de gênero; ou seja, delineia as
crenças culturais sobre a natureza das mulheres e dos homens nas sociedades do mundo”
(MORAES, 2002, p. 28-29), que passam a ser aceitas como naturais.
Nos estudos de Engels (1987), Mauss (2013), Lessa (2012), Saffioti (2013, 2004), Perrot
(2015, 2009, 2006, 2005) e Meillassoux (1976) podemos ter a compreensão de como as relações
de gênero foram construídas em algumas comunidades e como as mulheres “tiveram” que se
“sujeitar” aos domínios dos homens, tanto na produção como na reprodução. A diversidade de
formas de reprodução e de organizações sociais estavam intimamente ligadas a produção
material da existência, mas aos elementos simbólicos definindo atitudes, normas, costumes,
saberes que garantiram a supremacia do poder masculino.
Tais sujeições não são universais e também não aconteceram sem resistências, mas
tiveram êxito devido as ideologias, costumes e regras construídas e cimentadas na consciência

17

Mais sobre esta notícia em http://www.paulopes.com.br/2011/04/mulher-acusada-de-adulterio-apanhada.html#.VrJas4-cGHs.
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dos indivíduos. E a consciência é um campo muito difícil de transpor, por isso, os modos de
produção se sucedem, mas mantém os resquícios da opressão, da desigualdade e da exploração.

1.4 Dissociação entre esfera produtiva e reprodutiva: fronteira pública versus privada

Como apresentamos anteriormente, o sistema patriarcal, a instituição da propriedade
privada e a monogamia contribuíram para a intensificar a divisão de papéis entre mulheres e
homens na sociedade humana.
A mulher desde a sociedade primitiva não esteve ausente do trabalho produtivo, pelo
contrário, por vastos territórios competia com os homens pela sobrevivência. Mesmo sob sua
condição na maternidade, garantia a alimentação através da coleta. Possivelmente, não só sua
capacidade de gerar novos braços para trabalhar como sua capacidade produtiva fez com que o
domínio masculino estendesse à exploração da sua força de trabalho.
Para aumentar a riqueza era necessária força de trabalho em demasia e a seu domínio,
assim, ao detentor dos meios de produção se apresentava dois meios de consegui-la: através do
trabalho reprodutivo e de escravos de guerra. Nesse sentido, foi imperativo a violência, o
controle, a punição, transformando as relações entre os indivíduos e destes com o trabalho e a
contradição será expressa nas lutas de classes que se sucederam ao longo da história da
humanidade.
O que importa destacar é que tal realidade contribuiu para a perpetuação da visão da
mulher reclusa ao lar, com seus afazeres domésticos, rodeada de filhas e filhos, enquanto o
homem se encarregava da esfera produtiva. Lagarde (2011) afirma que essa reclusão originou
cautiverios, onde as mulheres (madresposas18) têm que superar criativamente a opressão e
exploração a que estão sujeitas. Para a autora, “todas las mujeres están cautivas por el solo
hecho de ser mujeres en el mundo patriarcal” (LAGARDE, 2011, p. 66) em função de sua
condição histórica.

18

De acordo com Lagarde (2011), as madresposas são a reunião em uma só pessoa da mãe, irmã, esposa, amante,
amiga que contribuem para a satisfação das necessidades vitais e o desenvolvimento do indivíduo. Mesmo que
não tenham filhos ou marido, historicamente, convivem com esse estereótipo: ser- para los – otros (reprodução,
servidão voluntária, cuidados) e cumprem essas funções com outras pessoas. Em suas palavras, “las mujeres están
destinadas al cuidado de la vida de los otros”, mas isto faz parte de sua alienação patriarcalmente estabelecida.
(LAGARDE, 2011, p. 391).
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Aos poucos, se construiu a imagem da mulher dócil, obediente, passiva, conformada,
guardiã de sentimentos nobres para a construção de uma sociedade próspera, isto é,
reproduziram o feminino. Kergoat sustenta que a ideologia patriarcal permanece como
“produto da educação e da formação das meninas no trabalho doméstico [...] sempre submissas
aos homens no seio da família” (KERGOAT, 1978 apud LOBO, 2011, p. 35-36). Portanto, a
educação se constitui em instrumento essencial na reprodução da tradição patriarcal.
Os dispositivos que levam as crenças sociais dos papéis de mulheres e homens são
definidos pelo sexismo19 que privilegia um gênero em detrimento do outro e “encoraja e absolve
a supremacia masculina sobre as arenas sociais, econômicas e políticas” (MORAES, 2002, p.
30). No sexismo, o preconceituoso é investido de poder e autorizado a discriminar outras
categorias sociais. Um exemplo de como essa ideologia se materializa é o homem usar voz
grave e alta para coibir uma mulher.
Apesar da maioria das mulheres ser romantizada pela literatura (e bem sabemos que
eram mulheres da camada dominante) as demais, desapercebidas pela história, nos mostram
que a realidade é repleta de contradições e complexidades, sobretudo quando consideramos as
categorias classe e raça/etnia. As mulheres pobres e, em sua maioria, negras, por exemplo,
precisavam manter sua sobrevivência e, muitas vezes da família, através do trabalho doméstico
em outros lares, garantindo o ócio de outra mulher, que não precisa trabalhar e que controla o
seu trabalho. Nesse espaço, a mulher da classe dominante podia afirmar seu “poder” sobre
mulheres subalternas porque internalizou e naturalizou a relação de poder instituída pelo regime
patriarcal.
[...] na sociedade medieval as diferenças sociais eram tão fortes quanto as
diferenças de sexo, não é possível alinhar, num mesmo plano, condessas e
castelãs com servas e camponesas livres; ricas burguesas com artesãs,
domésticas ou escravas. A opressão muitas vezes era exercida pelas mulheres
poderosas sobre suas dependentes (BRUMER, 2001, p. 225).

Apesar de carregarem a marca biológica, as mulheres se diferem em função da posição
em sua classe e também pela raça/etnia, o que justifica suas múltiplas identidades, formas de
opressão e desigualdades há que estão submetidas. A diferença ou melhor a hierarquização
entre as mulheres não é uma fatalidade, é uma realidade historicamente situada. Por isso, afirma

19

O sexismo, ou seja, as ideias ou ações que oportunizam a subordinação de um gênero, quando direcionado as
mulheres chama-se misoginia e ao homem misandria. Tal conceito não é o oposto de machismo, que se trata
exclusivamente de ideias que marcam a superioridade masculina.
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Safiotti (2004, p.37) que “o gênero participa, portanto, do processo de construção do sujeito, da
mesma forma que a raça/etnia e a classe social”.
Mas aos olhos masculinos, muitas dessas diferenças entre as próprias mulheres
ofuscam-se e, por isso, homogenizam a identidade feminina. De acordo com Lessa (2012, p.
27),
[...] com sua existência reduzida ao estreito horizonte do lar patriarcal, as
mulheres vão se convertendo no feminino que predominou ao longo de
milênios: pessoas dependentes, débeis, frágeis, ignorantes, bonitas para os
homens aos quais devem servir, dóceis, compreensivas. Enfim, pessoas
moldadas para a vida submissa e subalterna que lhes cabe na sociedade de
classes.

Muitas mulheres pobres trabalhavam junto a seus companheiros no comércio, nas
minas, em oficinas ou nas feiras e, apesar de desempenharem um papel econômico essencial,
seu empenho não era reconhecido; era uma ajuda, uma obrigação/imposição numa rígida
divisão de papéis e espaços na sociedade20.
Lembramos também que muitas mulheres em países colonizados eram tomadas como
escravas, tendo que ceder seu corpo aos caprichos sexuais de seu senhor e a paga da esposa era
consentir esse tipo de relação, servindo ao marido do seu papel na descendência da linhagem.
Mulheres pobres também subverteram a ordem, resistiram, se organizaram e lutaram,
não sendo passivas às desigualdades, opressões e explorações sofridas. Lembramos seu
protagonismo nas revoltas por pedaços de terra, para defender o preço do pão21, para manter
sob sigilo seus saberes sobre ervas e curas. Reiteram Conte e Weschenfelder (2013, p. 448) que
“houve e continua havendo muitas formas de reações e contestações por parte das mulheres,
por mais que, historicamente, elas pouco apareçam como protagonistas em processos de
organização social e de luta”.
A respeito da invisibilidade da mulher em parte da história humana, Perrot (2015, p. 22)
afirma que “no teatro da memória, as mulheres são uma leve sombra”. Julga ser isto
consequência do acesso tardio à escrita22, do pudor e da punição que faziam que os vestígios de
sua indignição (diários, correspondências) fossem destruídos. Por muito tempo foram
representadas na escrita e na pintura, como eram imaginadas ou percebidas pelos homens e não
como mulheres reais.

20

Autoras como Nogueira (2010), Quiroga (2009), Mello (2011) e Bruschini (2006) apontam que, ainda hoje, na
zona rural o trabalho da mulher na roça é considerado uma ajuda.
21
Ver mais em Thompson, Costumes em Comum (1998).
22
Deter o saber não podia fazer parte de suas vidas, pois este era um terreno masculino.
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A família patriarcal, em todas as camadas da sociedade nesse período, carregava consigo
valores e normas em coadunação com as que regiam o mundo do trabalho -exploração,
submissão, opressão, controle e punição-. E tais pensamentos e atitudes ignoravam “quase
sempre o que as mulheres pensavam a respeito, como elas as viam ou sentiam” (PERROT,
2015, p.22), marcando a tirania masculina.
De acordo com Goldman (2014, p. 11), “as mulheres tinham poucas oportunidades
nessas famílias patriarcais, mas, ao mesmo tempo, não poderiam viver independentemente da
família nem cuidar da terra sozinhas”. Mesmo as prostitutas ficavam na mira da opressão e
exploração masculina, até porque representavam a mulher que a sociedade não desejava
perpetuar.
A primazia do homem venceu as resistências de algumas mulheres e a ordem patriarcal
conduziu à dominação-exploração (SAFFIOTI, 2013) da mulher não só na família como na
sociedade. Segundo LESSA (2012, p. 26) “o espaço de reação e resistência para as mulheres
diminui, mas jamais desapareceu por concreto”, como veremos mais adiante.
A Igreja revelou, historicamente, seu interesse em manter o staus quo, mistificando a
consciência feminina (SAFFIOTI, 2013) e corroborando com uma visão androcêntrica e
patriarcal de mundo. Entretanto, o Estado invadiu a vida privada das famílias e instituiu que os
casais da classe dominante deveriam ser unidos/desunidos através de um contrato e Thompson
(2001, p. 212, grifo nosso) destaca que essa perda de controle da Igreja “explica a emergência
de uma cultura popular autônoma”, pois, por exemplo, existia na Inglaterra um ritual de
desenlace que substituía o divórcio – a venda das esposas.
A venda das esposas ocorria em público e o marido levava a esposa com uma corda em
seu pescoço para ser leiloada e após o leilão, firmava-se um contrato na presença de
testemunhas. Na entrega da corda, o novo casal trocava juras como num casamento, mas o
simbolismo da corda era algo humilhante para a mulher. Esse teatro de rua (THOMPSON,
2001) era uma forma de divórcio para as pessoas pobres, tornando possível o novo casamento
e desvinculando-o de um adultério.
Contrariando o movimento feminista, Thompson ressalta a atuação da mulher, pois a
venda não era forçada e, muitas vezes, era arranjado por ela para se separar do marido. Mesmo
assim, reconhecia que o “ritual ocorria no âmbito das formas e vocabulário de uma sociedade
em que as relações de gênero eram estruturadas em modos de dominação/subordinação”
(THOMPSON, 1998, p. 345).
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Portanto, mesmo tendo o aspecto econômico como pano de fundo das relações sociais,
destacamos o quão forte e resistente é o aspecto cultural, pois ainda hoje muitas mulheres se
dedicam exclusivamente a esfera doméstica, são ecos dos homens e objetos de subordinação.

1.5 As movimentações populares das mulheres

No final do século XIV, os senhores feudais passam a expropriar e cercar as terras dos
camponeses, o que constituía numa alteração nos direitos consuetudinários. Thompson (1987a,
p. 44-45) afirma que se tratava de um “roubo de classe”, em que o camponês “sem prova legal
dos seus direitos raramente era compensado”.
A destituição causava reações: cartas com ameaças, incêndios e destruição das cercas.
Uma carta endereçada a Oliver Cromwell sobre o cercamento de áreas comuns demonstra o
enfurecimento do povo: “se o senhor proceder com este ato sanguinário, vamos urrar como
relincham os cavalos, até derramarmos o sangue de todos os que quiserem roubar os inocentes
[...]” (THOMPSON, 1987b, p. 47).
Muitos camponeses com suas famílias migraram para as cidades, que não tinha
condições de receber tanta gente; tendo que sobreviver da assistência ou de esmolas. Essa
situação causou impactos estruturais e conjunturais na sociedade.
As mulheres pobres nessa conjuntura são as que mais sofreram, pois eram acostumadas
com a vida no campo e com uma cultura que privilegiava o comunitarismo na produção da vida.
Lembramos que “desde os primórdios da história da humanidade, foram as mulheres que se
dedicaram ao plantio de alimentos e à criação de animais, enquanto os homens cuidavam da
caça, pesca e segurança das aldeias” (BONI, 2012, p. 74).
Bauer (2001, p. 41) destaca que em “praticamente todos os ofícios da incipiente
indústria medieval” encontravam-se mulheres pobres (têxtil, de confecção de roupas, de
alimentação). Em algumas, a atividade era realizada só por mulheres (fiação e tecer seda,
bordar, costurar, elaborar e vender pão) e, em outras, juntamente com os homens, submetidas
as mesmas regulamentações, mas a salários inferiores.
Perrot (2005) destaca que na Alemanha e em Flandres, algumas mulheres viviam juntas
e sobreviviam das esmolas, do cuidado dos doentes e do trabalho da tecelagem, não se
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submetendo ao controle masculino, o que fazia com que fossem consideradas perigosas e
perseguidas.
Marx (1982) nos lembra que os camponeses não podiam ter sua força de trabalho
absorvida rapidamente na cidade, fazendo com que o Estado criasse as Leis Sanguinárias para
punir os desocupados. Que ironia! Essas leis eram executadas por juízes de paz que dentre as
penalidades acoitavam, arrancavam a orelha, enforcavam, marcavam com ferro ou sujeitava-os
ao trabalho forçado.
O casamento continuava sendo a condição para a mulher ter estabilidade econômica,
proteção e posição social e moral, mas para isso deveria aceitar ser submissa e carregar os
estereótipos que a sociedade lhe atribuía (SAFFIOTI, 2013). Geralmente, o casamento une um
indivíduo a seu subordinado e cria uma dependência vital (LAGARDE, 2011).
Contra os homens da classe dominante e suas imposições sobre a cultura popular, que
coexistia e resistia numa realidade cindida, muitas mulheres passaram a participar das
subversões populares:
Um grupo de mulheres[...] foi até o moinho de vento de Gosden, onde,
atacando o moleiro por lhes ter fornecido farinha escura, elas se apoderaram
do pano com que ele estava peneirando a farinha [...] e cortaram-no em mil
pedaços; ameaçando fazer o mesmo com todos os utensílios similares

(THOMPSON, 1998, p. 155).

Thompson, que prioriza a voz dos vencidos na sociedade, ainda destaca que as mulheres
iniciavam, muitas vezes, os motins:
Sabemos que em 1693, um grande número de mulheres foi ao mercado de
Northampton, ‘com facas enfiadas nas cinturas para forçar seus próprios
preços na venda de cereais’. Num motim contra a exportação, em 1737, em
Poole (Dorset), relata-se: ‘A multidão consiste em muitas mulheres, e nos
homens que lhes dao apoio’ [...] A turba foi incitada a se rebelar em Stockton
(Durham), em 1740, por uma ‘dama com uma vara e uma trompa’. Em
Haverfordwest (Pembroke), em 1795, um antiquado juiz de paz reclamou [...]
que ‘as mulheres estavam assumindo ares de homem, e eram perfeitas fúrias.
Recebi uns golpes de algumas delas nas costas’. Em dúzias de casos, a história
é sempre a mesma – as mulheres atacando um negociante impopular com as
suas próprias batatas, o combinando astuciosamente a fúria com o cálculo de
que eram um pouco mais imunes do que os homens à retaliação das
autoridades (THOMPSON, 1998, p. 183).

Perrot (2015, p. 147) também faz referência as subversões das mulheres:
Em caso de penúria, ou de alta indevida dos preços, as mulheres dão o alerta,
rebelam-se, protestam, culpam os comerciantes, ameaçam-nos, derrubam seus
tabuleiros, espalham-se pelos caminhos, perto dos canais, para deter as
carroças, dando-se o direito – é preciso viver – de apoderar-se de suas cargas.
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Cada vez mais, elas pedem que os grãos ou o pão sejam tabelados pelas
autoridades, municipais ou de outra ordem.

Essas rebeliões mostram que as perturbações na ordem social ou nos costumes incitaram
a intervenção pública das mulheres, o que não era fácil em virtude do seu papel tradicional de
submissão e inferioridade social. Mesmo que em momentos pontuais, elas explicitavam seu
papel político.
Tais agitações na sociedade desembocaram, por exemplo, na Revolução Francesa em
1789, em que a camada popular e a classe em ascensão reivindicavam Liberdade, Igualdade e
Fraternidade, ideais iluministas que contribuíram para a proclamação da República, para a
aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e para despertar23 nas mulheres
reflexões sobre sua condição na sociedade, porque apesar de serem consideradas iguais aos
homens juridicamente, seus bens ainda eram subordinados ao poder do homem.
Contra as máquinas, na Idade Moderna, elas também empenharam suas forças e
ajudaram os operários a destruí-las. Perrot (2006, p. 197) destaca numa fala do procurador do
rei da França que “com os aventais cheios de pedras, ora atiravam-nas pessoalmente, ora
davam-nas para atirar”. Faziam motins contra as jornadas exaustivas que não eram compatíveis
com o trabalho doméstico e cuidado da família, bem como reivindicando o trabalho a domicílio.
Lagarde (2011, p 31, grifo da autora) conclui que “es imprescindible desarollar la
consciência de ser históricas y, al vivir, ser sujetas de la historia. Despojarmos de los ropajes
metafóricos que nos animalizam o non homologan com la tierra y assumir nuestra condición
identitaria de humanas”.
Muitas outras mulheres foram emudecidas, excluídas e invisibilizadas na história, mas
foram essenciais em diversos processos de mudanças, pois enfrentaram as fronteiras da
discriminação, da luta e do silêncio. Foram rebeldes.

23

Olympe de Gouges, em 1791, indignada com a não inclusão das mulheres na Constituição francesa, escreve um
texto intitulado Direitos da Mulher e da Cidadã que servira como base para o sufrágio. Não foi apenas uma
alteração na escrita, mas acrescentou artigos e estimulou a reação das mulheres. Na ocasião, os jacobinos detinham
o poder e estavam contrariados com as obras e com a peça escrita por Olympe de Gouges que incitava um plebiscito
para a escolha de governo. Como resultado, a escritora e feminista foi guilhotinada.
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CAPÍTULO II
A condição da mulher na sociedade capitalista
O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém, desviamo-nos dele. A cobiça
envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito
marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da produção
veloz, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz em grande
escala, tem provocado a escassez. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa
inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do
que máquinas, precisamos de humanidade; mais do que de inteligência, precisamos de
afeição e doçura! Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido.
(Charles Chaplin, em discurso proferido no final do filme O grande ditador)

Anita Malfatti – A estudante
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A relação da oferta e da procura [...] distribui com mão invisível a felicidade e
a desgraça entre os homens, funda e destrói impérios, faz povos nascerem e
desaparecem (MARX, 2013, p.39).

Com a derrocada do regime feudal, a força de trabalho disponível passou a não ser
suficiente para multiplicar a riqueza e o poder da classe dominante, fazendo com que os
proprietários dos meios de produção parcelassem o processo de trabalho, libertassem a força de
trabalho e instaurassem um novo modo de produção – o Capitalismo. A centralidade desse
novo modo de produção situa-se na transformação da força de trabalho em mercadoria para
extrair mais valia, na separação definitiva do valor de uso e valor de troca, bem como, na
divisão da sociedade entre burguesia (donos dos meios de produção) e proletariado (donos da
força de trabalho), “que tem de suportar todos os fardos da sociedade sem desfrutar de suas
vantagens” (MARX, 2003, p. 41).
O descobrimento da América, a circunavegação da África, prepararam o
terreno para a recém-surgida burguesia. As Índias Orientais e os mercados
chineses, a colonização da América, o comercio com as colônias, o aumento
dos meios de troca e das mercadorias em geral, deu ao comércio, à navegação,
à indústria um impulso nunca antes conhecido e, desse modo, um
desenvolvimento rápido ao elemento revolucionário na sociedade feudal
esfacelada (MARX, 2002, p.10).

Do ponto de vista de Carrasco e Petit (2012, p. 30), o capitalismo é revolucionário e
reacionário:
Revolucionário, na medida em que arrasa os velhos sistemas de produção e
abre as portas para a emancipação de toda a humanidade com a produção
industrial massiva; reacionário, na medida em que coloca esses enormes
avanços a serviço de uma minoria exploradora e contra a ampla maioria dos
trabalhadores, ao ponto de ir contra esse desenvolvimento das forças
produtivas que impôs.

A burguesia forjou uma cultura do trabalho capitalista sob a égide do pensamento liberal
que apregoava o individualismo, vencer pelo esforço próprio, a propriedade privada, o livre
mercado, a competição, obter dignidade pelo trabalho e ser recompensado através do salário,
características que marcariam o desenvolvimento da Europa e que “tem na Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão uma espécie de carta magna” (PERROT, 2009, p. 8). Os
direitos “naturais” (liberdade e igualdade) deveriam ser respeitados pelo Estado, que perderia
seu poder absolutista, sendo estes, agora, limitados. Todavia, esses direitos estavam longe de
incluir as mulheres.
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As ideias liberais, principalmente no que tange a liberdade da sua força de trabalho,
irradiam até o proletariado porque “a classe que tem à sua disposição os meios da produção
material dispõe também dos meios da produção espiritual” (MARX, 2003, p. 47). No entanto,
essa apreensão aconteceu lentamente e com resistências porque infligiam sob as práticas
cotidianas e sob os costumes populares que não eram homogêneos, por isso, o liberalismo
encontrou diferentes obstáculos para se concretizar.
Em que pese a eficácia da circulação ideológica efetivada pela burguesia, a história nos
revela momentos de rebeliões, de disputas e de descontentamentos. As contradições na
sociedade nos mostram que “as classes sociais, o conflito de classes e a consciência de classe
existem e desempenham um papel na história” (HOBSBAWN, 2015, p. 35).
Os interesses coletivos foram negligenciados e Marx (1982, p. 854) ressalta que “ao
progredir a produção capitalista, desenvolve-se uma classe trabalhadora que por educação,
tradição e costume aceita as exigências daquele modo de produção como leis naturais
evidentes”. Hábitos de higiene, maneiras de se vestir, horário e disciplina de trabalho, contrato
legal de casamento, entre outros costumes, fazem com que o público e o privado se entrelacem.
Thompson (1998, p. 268) nos lembra, por exemplo, que o tempo percebido através da natureza
foi substituído pelo tempo do relógio, mudança que garantia a “nova disciplina puritana e
exatidão burguesa”24.
Gramsci (2006) avalia que uma mudança radical no sistema capitalista só seria possível
com uma consciência revolucionária, que não surge espontaneamente, mas com a organização
das massas feita pelos intelectuais orgânicos. Estes são criados pela classe e ajudam o coletivo
a superar a condição de massa, a escrever sua própria história, a não só resistir como superar a
condição de submissão, opressão e exploração. Saffioti (2013, p. 48) acresce que “só a
consciência do proletário possui condições para pôr termo aos problemas gerados pela ordem
social competitiva, encontrando fora do sistema as soluções que ele não permite pôr em
prática”.
24

Sobre a distinção entre o tempo do calendário e o tempo do relógio, Benjamin (2016, p. 18 -19) esclarece que
“a consciência de destruir o contínuo da história é própria das classes revolucionárias no momento da sua ação. A
Grande Revolução introduziu um novo calendário. O dia com que se inicia um calendário funciona como um
dispositivo de concentração do tempo histórico. E é, no fundo, sempre o mesmo dia que se repete, sob a forma dos
dias feriados, que são dias de comemoração. Isso quer dizer que os calendários não contam o tempo como os
relógios. São monumentos de uma consciência histórica da qual parecem ter desaparecido todos os vestígios na
Europa dos últimos cem anos. Na Revolução de julho aconteceu ainda um incidente em que essa consciência
ganhou expressão. Chegada a noite do primeiro dia de luta, aconteceu que, em vários pontos de Paris, várias
pessoas, independentemente umas das outras e ao mesmo tempo, começaram a disparar contra os relógios das
torres. Uma testemunha ocular, que talvez deva o seu poder divinatório à força da rima, escreveu nessa altura:
Incrível! Irritados com a hora, dir-se-ia: Os novos Josués, aos pés de cada torre, alvejam os relógios, para suspender
o dia”.
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Antunes (1995, p. 46, grifo do autor) destaca que com a presença das mulheres no
mercado de trabalho, a consciência de classe comporta
[...] identidades e heterogeneidades, entre singularidades que vivem uma
situação particular no processo produtivo e na vida social, na esfera da
materialidade e da subjetividade, tanto a contradição entre o indivíduo e sua
classe, quanto aquela que advém da relação entre classe e gênero, tornaramse mais agudas na era contemporânea.

Thompson ressalta que a consciência de classe não é homogênea, ela se faz influenciada
pelo modo de produção, pelas experiências singulares e pelas relações sociais que ocorrem em
contextos reais e mutáveis, sendo possível, com o desenrolar da história, uma reformulação
dessa consciência. Segundo este autor, mulheres e homens “experimentam suas situações e
relações produtivas determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos, e em
seguida ‘tratam’ essa experiência em sua consciência e sua cultura” (THOMPSON, 2009,
p.226). Por isso, as trabalhadoras e os trabalhadores possuem a consciência possível e não a
desejável.
Para nos ajudar a compreender a sociedade capitalista e suas fissuras, principalmente
no que tange ao acirramento das desigualdades entre mulheres e homens, nos apoiamos,
sobretudo, em Marx (2006, 2002, 1982), Saffioti (2013, 2004), Hirata (2007, 2002), Lobo
(2011), Antunes (1995, 1999) e Hobsbawn (2015, 1995). Tais pensadores nos auxiliam a reter
as determinações do sistema capitalista que se aproveita das elaborações históricas e sociais
referente ao gênero, à raça/etnia e à classe para se perpetuar. Também nos auxiliam a
compreender o fenômeno produção associada e sua influência na construção de relações de
gênero menos assimétricas, coadunando com nosso objetivo de pesquisa.

2.1 A cultura do trabalho capitalista

O novo período histórico empenhado pelo capitalismo é determinado pelas mediações
de segunda ordem25, que afeta a relação entre ser humano e natureza através de elementos

As mediações de segunda ordem emergem com o advento do capitalismo e são os “meios alienados de produção
e sua personificação” (MÉSZÁROS, 2002, p.71), que anulam a consciência das mediações de primeira ordem e
priva o ser humano de usufruir diretamente do fruto do seu trabalho, o que deixa de ter um sentido positivo para a
sua vida. Sua função é a expansão do capital e para isso, as necessidades materiais e imateriais dos seres humanos
devem estar subordinadas ao sistema capitalista. Desse modo, trabalho deve subsumir-se ao capital com o aparato
do Estado por meio da alienação do trabalhador, da divisão social do trabalho, da hierarquia e da separação dos
meios de produção (ANTUNES, 1999).
25
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fetichizadores e alienantes, subordinando as necessidades materiais e culturais dos indivíduos
à reprodução do valor de troca, “no interesse da auto-realização expansiva do capital”
(ANTUNES, 1999, p. 21). Deixam, estes, de ser a manifestação da essência ontológica humana
para satisfazer necessidade alheias, um trabalho estranhado, pois, “quando o trabalhador chega
ao mercado de trabalho para vender sua força de trabalho, é imensa a distância histórica que
medeia entre sua condição e a do homem primitivo com sua forma ainda instintiva de trabalho”
(MARX, 1982, p.202). O que indica que a necessidade espontânea, instintiva, de prover
somente as necessidades relacionadas a produção e reprodução da existência passa a ser
regulada por uma força obscura.
A artimanha do modo de produção capitalista logrou subsumir o trabalho ao capital e o
fez transformando o valor de uso e a força de trabalho em valor de troca, afetando as mediações
de primeira ordem26. É claro que a natureza do processo de trabalho não se alterou porque o
trabalhador continua executando o essencial a vida humana - o trabalho; mas o fruto de seu
trabalho pertence a outra pessoa - ao capitalista, que representa a negação da sua existência,
mesmo que não tenha consciência disto - que lhe “emprestou” os meios de produção e ainda
lhe reservou um valor em espécie como pagamento pela sua empreitada diária. A sagacidade
do detentor dos meios de produção, o levou a “consumir a mercadoria, a força de trabalho que
adquiriu, fazendo o detentor dela, o trabalhador, consumir os meios de produção com o seu
trabalho” (MARX, 1982, p. 209) e isso o fez alienando-o.
Os imperativos da reprodução do capital conduzem a uma divisão social do trabalho
assentada não só na separação de quem produz e de quem controla, como na dissociação entre
trabalho manual e intelectual. Essa relação promove a coisificação do mundo, isto é, objetiva
tudo à produção de mercadorias, aparta valor de uso e valor de troca, nas quais “as coisas são,
em si e para si, externas ao homem e, portanto, alienáveis” (MARX, 1982, p. 212).
A liberdade jurídica27 foi uma estratégia capitalista para iludir, incorporar força de
trabalho barata e mascarar a situação de classe. Também o salário contribuiu para alienar o
trabalhador que não percebe a apropriação do seu trabalho excedente pelo capital.

26

Segundo Antunes (1999, p. 20), as mediações de primeira ordem correspondem a produção e a reprodução da
existência do ser humano em intercâmbio com a natureza, através do trabalho, sem a existência da dominação e
da exploração. Trata-se de uma atividade coma finalidade de criar valor de uso, sendo comum a todos os seres
humanos até o estabelecimento da propriedade privada e da produção do excedente. Também se relacionando com
outros seres humanos, se transforma e constrói uma segunda natureza – a sociedade (MÉSZÁROS, 2006).
27
Libertaram a força de trabalho porque precisavam de indivíduos livres de laços individuais com a produção e
que não tivessem outra forma de subsistir a não ser aceitar as imposições capitalistas. O salário é uma forma de
afirmar e negar a liberdade instituída.
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O despovoamento forçado dos campos contribuiu para a absorção de trabalhadores nas
manufaturas e Saffioti (2013, p. 67) destaca que esse processo também “minou as bases da
fabricação doméstica e do artesanato independente; cavou, enfim, um profundo abismo entre o
trabalho e a posse dos instrumentos de trabalho, promovendo o assalariamento de crescentes
massas humanas provenientes de uma economia campesina ou de burgo”. Bauer (2001, p. 55)
‘reitera que
[...] a indústria rural foi o primeiro elo imprescindível de uma evolução que
desembocou na grande indústria fabril. O processo de mecanização, ao mesmo
tempo que incorporava o trabalho da mulher em larga escala, foi
progressivamente eliminando o trabalho domiciliar, que não tinha condições
de competir com o trabalho nas fábricas.

Sobre esse amplo exército industrial de reserva disponível para o capital, Marx (2004,
p. 24) afirma que “se a oferta é muito maior que a procura, então, uma parte dos trabalhadores
cai na situação de miséria ou na morte pela fome”. Diante de tal realidade, Beaud (1987, p. 76)
ressalta que
[...] nos campos, vagabundos, mendigos, homens e mulheres sem trabalho e
sem recursos constituem uma massa instável de mão-de-obra disponível [...]
durante o inverno de 1710, víamos homens e mulheres, crianças grandes e
pequenas, o rosto e as mãos terrosas, raspando a terra com as unhas,
procurando algumas pequenas raízes que eles devoravam quando as achavam.
Os outros, menos industriosos, pastavam junto com os animais, os outros,
inteiramente abatidos, ficavam deitados ao longo das estradas esperando a
morte.

Para se apropriar de força de trabalho barata, o capitalista se valia do gênero, da
raça/etnia e da classe, enquanto estratégia para selecionar, hierarquizar e aliviar as tensões no
sistema produtivo. Saffioti (2013) alerta que devemos atentar as fases de desenvolvimento do
sistema, que, muitas vezes, centrou-se nas características físicas, visíveis, para ofuscar a
discriminação de classe.
No modo de produção capitalista a sociedade se encontra dividida em duas classes
irreconciliáveis: a burguesia e o proletariado, em que seu regime se baseia na exploração e
opressão de um indivíduo pelo outro. Tendo em vista as especificidades de cada país, o
proletariado, sem outras alternativas, “sujeitou-se” a uma nova configuração das relações
sociais de produção. A “classe-que-vive-do-trabalho” (Antunes, 1999) incorpora, na visão
capitalista, quem realiza o trabalho produtivo, ou seja, quem produz valor de troca, mais valia
e a valorização do capital. Historicamente e socialmente essa função foi, inicialmente, destinada
aos homens, nas mais distintas latitudes, e o trabalho improdutivo às mulheres.
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Faz-se necessário destacar que as mulheres do campo que migraram para a cidade por
vontade própria (e não como resultado da expropriação do campo) não tinham a intenção de
libertar-se da opressão familiar ou ter independência econômica, mas, junto ou não de sua
família, pretendiam “fugir de uma miséria espantosa [...] obrigadas a trabalhar como faxineiras
ou tornavam-se vendedoras ambulantes ou prostitutas” (CARRASCO; PETIT, 2012, p. 40).
Já de início, o capitalismo criou novas formas de relações sociais de produção, instaurou
repúblicas, consolidou o Estado Nacional e o exército para impor seu domínio. Podemos dizer
que sua ascensão foi um processo revolucionário estimulado pela burguesia, mas que “elevou
ao máximo a contradição presente em todas as formações econômico-sociais anteriores”
(SAFFIOTI, 2013, p. 53).
Destruído o regime de produção artesanal/manufatureiro e com o desenvolvimento da
ciência e da tecnologia, inaugurou-se a produção industrial moderna, com um salto pioneiro
da Inglaterra na metade do século XVIII. Transformou-se os instrumentos de produção, as
relações de produção e as relações sociais (MARX, 2002) e, com isso, “tudo o que é solido
derrete-se no ar, tudo o que é sagrado é profanado e os homens são por fim compelidos a
enfrentar de modo sensato suas condições reais de vida e suas relações com seus semelhantes”
(MARX, 2002, p.14). Para Brandão (2006, p. 13), “existimos dentro de um mundo social onde
senhores do poder, através do Estado, decidem e definem para os ‘outros’ (para nós) o que
querem que seja a relação entre eles e os ‘outros’ (nós) ”.
Nas fábricas, os trabalhadores perdem sua autonomia e o domínio do processo de
trabalho; realizam as atividades mecanicamente e parcialmente em cooperação com os demais
trabalhadores – numa divisão técnica e sistemática. Apesar do uso de algumas máquinasferramentas (MARX, 1982), o trabalho continua sendo manual, mas dependente da habilidade
de cada trabalhador já que o processo agora é segmentado, aprisionando cada trabalhador a uma
etapa que será o ponto de partida para outra. Marx (1982, p. 483) salienta que “na fábrica, eles
se tornam complementos vivos de um mecanismo morto que existe independente deles”.
Devido ao uso extensivo de maquinarias e à divisão do trabalho, o trabalho
dos proletários perdeu todo o seu caráter individual e, em consequência, todo
o estímulo para o trabalhador. Ele se torna um apêndice da máquina e dele só
é exigida a habilidade mais simples, mais monótona e mais facilmente
adquirida (MARX, 2002, p.19).

As guerras, as invenções tecnológicas, a descoberta de novos mercados fornecedores de
matérias – primas e de consumo e as colonizações contribuíram para a expansão capitalista
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(neocolonialismo28). Marx (2002, p.27) assinala que o trabalhador “ao invés de crescer com o
progresso da indústria, enterrou-se sempre mais fundo, abaixo das condições de existência de
sua própria classe. Tornou-se pobre e a pobreza cresce mais rápido do que a população e a
riqueza”.
Num mesmo local, trabalhadores compunham uma força coletiva em torno de uma
mesma meta: produzir o máximo de mercadorias no tempo que lhes era estipulado. O vampiro
capitalista sugava-lhes não só força de trabalho como a própria alma, pois a humanização
ontológica se perdia em meio a parafusos, fios, engrenagens e graxa.
As mercadorias produzidas não lhes davam prazer e muito menos faziam parte de suas
necessidades vitais, eram ‘objeto estranho’, que nem ao menos lhes permitiam contemplar sua
forma final. Os trabalhadores eram vigiados e punidos por um supervisor que controlava não
só o trabalho como a própria vida fora dos muros das fábricas. A existência era/é regrada pelo
soar do relógio. E, agora, o valor da mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho
socialmente necessário para produzi-la, mas o valor da força de trabalho não condiz com o
dispêndio de músculos, tempo e quantidade produzida. O que o capitalista lucra com a
exploração do trabalho dos operários através da extração da mais valia, estes perdem em saúde
e autoestima.

2.1.1 O capitalismo convoca as mulheres: transformações na família operária
Estou atrasada e se não for para o batente, ele vai me dar pancada.
Estou tão cansada, de ouvir todo dia a mesma toada, o apito da
fábrica a me chamar. Levanta da cama e vem trabalhar. Mas que
viver desesperado (CAETANO; CRUZ, 1945). 29

Objetivando a ampliação do sobretrabalho, as mulheres foram convocadas pelo
capitalista ao mercado de trabalho já que, com o aparato tecnológico, suas capacidades de forças
de trabalho se igualavam a dos homens, contrariando a tradição patriarcal que pretendia mantêlas em casa. Isso foi possível porque os homens não conseguiam mais prover sozinho o sustento

28

A expansão econômica do capitalismo fez com que as grandes potências industriais buscassem fontes de
matérias-primas baratas e novos mercados consumidores. Diferentemente do colonialismo do século XVI, o
domínio se faz através de monopólios comerciais, tensões políticas, guerras e ideologias.
29
Sete e meia da manhã, de Pedro Caetano e Claudionor Cruz e cantada por Dircinha Batista. Samba lançado em
julho de 1945 que demonstra a dominação-exploração do sistema patriarcal e capitalista.
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da família devido a diminuição dos salários, ao aumento da força de trabalho disponível ou ao
desemprego.
Ao som das sirenes das fábricas e dos ruídos das máquinas, não só as mulheres como os
homens foram se adaptando a uma cultura do trabalho em que prevalecia o controle, a
exploração, a disciplina, a hierarquia e conformando uma classe operária que, definitivamente,
tem dois sexos (LOBO, 2011).
Sem outra opção de sobrevivência e tendo que colaborar com o sustento familiar, as
mulheres viveram uma terrível intensificação do trabalho através de jornadas extensas,
salários baixos e diferenciados pelo sexo, em locais insalubres, afetando a saúde física e
mental.
Quanto menos habilidade e dispêndio de força o trabalho manual exige, isto
é: quanto mais se desenvolve a indústria moderna, tanto mais o trabalho dos
homens é suplantado pelo das mulheres e das crianças. Diferenças de sexo e
de idade já não têm qualquer importância social para a classe operária
(MARX; ENGELS, 2002, p. 20).

Tal condição era concebida como temporária e instável, até que a situação financeira
das famílias melhorasse, e, para tanto, não precisavam perceber salário igual ao dos homens,
inclusive, porque retornariam a sua ocupação tradicional na esfera doméstica. E “este afã
condiciona de forma absoluta todas as suas atividades e instituições e, para obter esses lucros,
revoluciona todas as relações sociais que encontra em seu caminho (CARRASCO; PETIT,
2012, p. 30).
Com muito pesar se veem obrigadas a curvar-se diante das leis da necessidade
histórica – as forças de produção – e dar os primeiros passos pelo novo
caminho. Caminham ao acaso, dominadas pela tristeza, amaldiçoando seus
passos [...] Ah, se fosse possível abandonar o caminho, voltar atrás. Mas, isto
é irrealizável, pois os grupos de companheiras são cada vez mais densos, e a
corrente as empurra cada vez mais para longe do passado (KOLONTAI, 2011,
p. 18-19).

Lobo (2011) contribuiu para a compreensão do significado da entrada da mulher no
mundo do trabalho capitalista, mostrando que ali não se encontrava uma classe homogênea de
trabalhadores, composta somente por homens. As mulheres foram agregadas, no imaginário
social, como uma força de trabalho secundária, mas com um grande propósito econômico.
Ainda a respeito, colabora Saffioti (2013, p. 96) ao mencionar que as mulheres
[...] contam não somente com as determinações que situam contingentes
formados de homens e mulheres numa posição estrutural antagônica à de
outros contingentes igualmente constituídos por homens e mulheres; arcam
também com o peso de uma outra determinação: o sexo.
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Dessa forma, o gênero aliado à sua condição de classe e também de raça/etnia colabora
para conformá-las num lugar possível no mercado de trabalho e sem projeções pessoais, já que
este não é seu território costumeiro. Elas “dançam ao compasso das necessidades e
possibilidades dos capitalistas, aproveitando sempre o fato de que são oprimidas”
historicamente e socialmente (CARRASCO; PETIT, 2012, p.37).
O capitalismo proporcionou a inserção das mulheres no mercado de trabalho não porque
se sentia solidário a sua emancipação, mas porque desejava aumentar a extração da mais valia,
já que “era insuficiente a mais-valia relativa obtida através do emprego da tecnologia de então”
(SAFFIOTI, 2013, p. 67).
Apesar da exploração da força de trabalho da mulher não nascer com o capitalismo,
neste sistema, ao ser incorporada a produção, ela é maior que a experimentada pelos homens,
já que não usufruíam dos mesmos direitos legais, seus salários eram inferiores e direcionadas a
funções desqualificadas.
[...] as operárias trabalhavam nas máquinas desde as cinco da manhã até as
dez da noite. A partir desta hora, passavam a trabalhar com a agulhas para
arrematar os vestidos. Assim, invariavelmente, avançavam sua jornada de
trabalho até as primeiras horas da madrugada do dia seguinte. Todo este
esforço para ganhar apenas dez centavos por peça (BAUER, 2001, p. 73).

Assim, a divisão sexual do trabalho assentada no gênero, na classe e na raça/etnia se
apoia no conjunto de comportamentos, habilidades, valores, condutas, práticas e sentimentos
que a sociedade estabeleceu e acaba por desvalorizar a mulher como trabalhadora. “Nem através
do sindicalismo, nem através da legislação trabalhista, talvez possa a mulher deixar de ser uma
trabalhadora marginal nas formações econômico-sociais capitalistas” (SAFFIOTI, 2013, p.
106).
Para as solteiras, a inserção no mercado de trabalho contribuía para sua independência
econômica, mas o capitalista, muito engenhoso, preferia mulheres casadas30 ou com filhos, que
estivessem dispostas a qualquer posto de trabalho para contribuir com a reprodução ampliada
da vida da família. Era o tipo ideal para se dispensar, também, em tempos de crise. Com isso,
“sua força de trabalho ora se põe no mercado como mercadoria a ser trocada, ora se põe no lar

30

O capitalista apesar de ter ciência que a maternidade contribui para a sua reprodução, garantindo a reprodução
da força de trabalho, utiliza-a como desculpa para direcionar as mulheres a funções desvalorizadas, que exijam
menos responsabilidades e que podiam ser facilmente substituídas tendo em vista que seu absenteísmo era maior
que dos homens. Apesar dessa ausência da mulher ser parte de sua condição familiar, aparece como fato que a
inferioriza na hierarquia do processo de trabalho, operando como uma discriminação social e econômica a partir
das relações de gênero.

59

enquanto mero valor de uso” (SAFFIOTI, 2013, p.96). E sua inserção no mercado de trabalho
não a liberou de padrões culturais precedentes, persistindo a opressão, a discriminação e a
exploração no lar. Também cansadas, tinham que retomar os afazeres domésticos e o cuidado
com os filhos/filhas, doentes e idosos que residem em suas casas.
A partir das imagens socialmente construídas em torno das mulheres, estas foram
relegadas a uma jornada dupla de trabalho, ora em casa ora fora dela e para liberá-la de parte
do trabalho doméstico, o desenvolvimento do aparato tecnológico foi essencial. Contudo, é
difícil romper com a força da tradição patriarcal e os homens, mesmo necessitando da
contribuição monetária da esposa, não viam com bons olhos sua participação no mercado de
trabalho. Saffioti (2013, p. 330) destaca que nesse interim
[...] na defesa de valores real ou supostamente mais altos, como o equilíbrio
das relações familiais, o bom andamento dos serviços domésticos, a
preservação dos métodos tradicionais de socialização dos imaturos, o respeito
ao princípio moral da distância entre os sexos, faz-se a mais completa e
racional utilização de critérios irracionais, tais como a debilidade física, a
instabilidade emocional e a pequena inteligência feminina, a fim de imprimirse ao trabalho da mulher o caráter de trabalho subsidiário e torná-lo o elemento
construtivo por excelência do enorme contingente humano diretamente
marginalizado das funções produtivas.

As atividades laborais, a gestão, a disciplina e o salário foram baseados na disparidade
entre os gêneros, reforçando os estereótipos, construções e práticas reproduzidos na sociedade
e que não se limitam ao mercado de trabalho. As potencialidades humanas não são valorizadas
por sua capacidade e sim pela diferença instituída entre os gêneros.
A mulher pobre para ser agregada ao mundo produtivo deixava seus filhos sozinhos em
casa ou aceitava as suas incorporações ao trabalho assalariado. Marx condena esse ato e diz que
o homem “agora vende mulher e filhos. Torna-se um traficante de escravos” (MARX, 1982, p.
451).
Doravante não são mais os castigos físicos e o medo que obrigam mulheres, homens e
crianças a trabalhar, é a própria fome. Tal situação degradante da existência humana somada a
longas jornadas de trabalho e péssimas condições de existência, condenavam parcela dos
trabalhadores ao mesmo fim, ou seja, a morte precoce.
Os trabalhadores são homens e mulheres, adultos e crianças de ambos os
sexos. A idade das crianças e das pessoas jovens percorre todas as etapas
intermediárias dos 8 anos (em alguns casos, dos 6) até os 18 anos. Em alguns
ramos, as meninas e as mulheres trabalham também à noite junto com o
pessoal masculino [...]. Assim, por exemplo, nos ramos industriais
mencionados anteriormente, extremamente fatigantes, a jornada oficial de
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trabalho está fixada para cada trabalhador, na maioria das vezes, em 12 horas,
diurnas ou noturnas (MARX, 1982, p. 371-372).

A mulher, inserida marginalmente no mercado de trabalho, com suas capacidades e
habilidades inferiorizadas, justificava perceber um valor menor que do homem pelo tempo de
trabalho dedicado a produção. Como nunca havia trabalhado fora das dimensões do espaço
doméstico e pela situação de grande oferta de força de trabalho, tornava-se alvo fácil à
exploração. Ela “sofre mais diretamente do que o homem os efeitos da apropriação privada dos
frutos do trabalho social” (SAFFIOTI, 2013, p. 73). É um ser burlado, sobretudo, por seu sexo.
Nas funções mais degradantes elas eram alocadas e a saúde destas ficava comprometida,
como nos mostra um dos relatórios destacados por Marx (1982, p. 369):
[...] torna-se uma simples escrava, jogada para cá e para lá conforme cada
flutuação da sociedade: ora está em casa, num pequeno cubículo, passando
fome ou quase; ora está de novo ocupada de 15, 16 até 18 horas em 24 horas
em atmosfera quase insuportável e com alimentação que, mesmo se fosse boa,
não poderia ser digerida devido à falta de ar puro. É por causa dessas vítimas
que prolifera a tísica, que não é nada mais que uma doença oriunda do ar
viciado.

Outra circunstância de trabalho degradante foi denunciada pelos inspetores de fábricas
e por alguns trabalhadores, pois os capitalistas iludiam o Parlamento afirmando que elas
trabalhavam ao ar livre, isentas de infortúnios que prejudicassem as suas saúdes:
As “branquearias ao ar livre” escaparam à lei de 1860 sobre “branqueamento”,
por meio da mentira de que elas não punham mulheres a trabalhar à noite (...)
Nessas branquearias são utilizadas câmaras de secagem com 90 até 100
Fahrenheit, onde trabalham principalmente moças (...) Doze moças passam e
dobram (cambric etc.) num pequeno quarto de cerca de 10 pés quadrados, no
meio um fogão hermeticamente fechado. As moças estão em volta do fogão,
que irradia um calor terrível e seca a cambraia rapidamente para as
passadeiras. O número de horas para esses braços é ilimitado (...) ‘Suas
doenças mais notórias são a tísica, bronquite, irregularidades das funções
uterinas, histeria em sua forma mais agravada e reumatismo’ (MARX, 1982,
p. 410).

A inserção de mulheres nas fábricas implicou a demissão ou desvalorização da força de
trabalho dos homens31, o que causou conflitos nas relações familiares. Para Hirata e Kergoat
31

Para os homens, o trabalho feminino extra-lar era algo antinatural e alegavam que as funções domésticas ficariam
comprometidas. Para eles, a configuração da família patriarcal corria o risco de se esfacelar porque temiam que o
trabalho das mulheres se igualasse ao deles, perdendo inclusive espaço no mercado de trabalho, mas para o
capitalismo isso não era interessante. Marx (1982, p. 491) ressalta que “era mister tempo e experiência para os
trabalhadores aprenderem a distinguir maquinaria de sua aplicação capitalista e atacar não os meios materiais de
produção, mas a forma social em que são explorados”.
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(2007, p. 598, grifo das autoras) “a família, na forma de entidade natural, biológica, se esfacelou
para ressurgir prioritariamente como lugar de exercício de um trabalho; foi a vez de implodir a
esfera do trabalho assalariado, pensado até então apenas em torno do trabalho produtivo e da
figura do trabalhador masculino, qualificado, branco”.
Marx (2002, p. 20) destaca que “quanto mais se desenvolve a indústria, tanto mais o
trabalho dos homens é substituído pelo das mulheres”. O sistema de maquinaria não aliviou a
labuta dos trabalhadores, ao contrário, especializou ainda mais o trabalho, intensificou o ritmo
da produção, diminui o valor da força de trabalho32 e expropriou muitos trabalhadores da forma
de obter renda através do trabalho assalariado.
Goldman (2014, p.46-47) destaca que
os homens começaram rapidamente a se organizar para manter as mulheres
fora dos ofícios, argumentando que as mulheres trabalhadoras rebaixavam os
salários e tornavam impossível para um homem sustentar a família [...]
enxergavam o trabalho feminino como forte ameaça à estabilidade e segurança
domésticas [...] consideravam o ingresso das mulheres na força de trabalho
uma inversão da ordem da natureza.

O patriarcado ilude o homem sobre a sua superioridade e ele acaba considerando que o
responsável por seu desemprego é a mulher. Essa miopia em relação a totalidade da sociedade
faz com que este não enxergue a exploração capitalista e que, tão pouco, a mulher “em virtude
de seu sexo, se constitui no ser mais espoliado” (SAFFIOTI, 2013, p. 76). Carrasco e Petit
(2012, p.34) ponderam que “talvez se houvesse explorado somente os homens adultos, não teria
conseguido em tão pouco tempo a tremenda acumulação produzida nesse período”.
Antunes (1999, p.105-106, grifo do autor) destaca a divisão sexual do trabalho nas
fábricas:
[...] geralmente as atividades de concepção ou aquelas baseadas em capital
intensivo são preenchidas pelo trabalho masculino, enquanto aquelas dotadas
de menor qualificação, mais elementares e muitas vezes fundadas em trabalho
intensivo, são destinadas às mulheres trabalhadoras (e, muito frequentemente
também aos trabalhadores/as imigrantes e negros/as).

O acirramento das contradições entre as forças produtivas e as relações sociais de
produção, levou a algumas rebeliões, greves e agitações dos movimentos dos trabalhadores.

32

O valor da força de trabalho fica cada vez mais barato e distribuído na família. Antes, se um único homem
recebia 15 unidades monetárias por hora, agora o mesmo valor é pago para mulher e filhos, ou seja, o valor
permanece constante, mas a exploração da força de trabalho pelo capitalista é maior e consequentemente, seu
lucro.

62

Alguns sindicatos e associações foram formados exigindo melhores condições de trabalho,
redução de jornadas de trabalho, regulamentação do trabalho feminino e extinção do trabalho
infantil; férias, salário mínimo justo, além do direito ao voto.
A inserção da mulher no mundo produtivo ampliou seus horizontes e a consciência de
si, instigando várias a aderir às lutas operárias, mas o movimento operário ao invés de lutar
pela igualdade no trabalho, exigiu a diminuição da jornada de trabalho e a abolição do trabalho
noturno. Nessa situação, a mulher pobre continuou como a mais miserável mercadoria, pois sua
força de trabalho valia menos que a força de trabalho do homem, mesmo que realizasse as
mesmas atividades.
Não podemos deixar de destacar que aumentou a prostituição de mulheres. A fome e a
miséria recaíram sobre corpos e almas, passando a compor o seu cotidiano em troca de dinheiro,
porém, essa situação degradante não difere do que outras experienciavam nas fábricas.
Mesmo que a duras penas, temos que admitir que a industrialização abriu as portas do
mundo do trabalho à mulher e tornou sua experiência/existência uma questão pública. Tornouse objeto de discussões e manifestações.

2.2 Discutir Gênero não é falar sobre mulher

Cumpre de início, salientar que não existe uma única visão sobre este tema e que, para
discuti-lo, não é possível homogeneizar mulheres e homens em grupos binários, marcando-os
somente pela diferença anatômica. Ambos são seres humanos plenos, cujo corpos não
conseguem traduzir seguramente sua identidade, orientação sexual, concepção de mundo e
desejos. Se transformam no tramitar histórico -são plurais-, se relacionam e conflitam. Como
considera Perrot (2015) não há como descrever a história das mulheres sem a história dos
homens.
Assim, gênero é uma a categoria polissêmica e existem diversas perspectivas e debates
entre as feministas, diante da complexidade histórica da luta e das experiências das mulheres.
É limitador ter-se uma concepção fechada a respeito do conceito de gênero, pois ele existe no
campo da cultura e das práticas sociais, econômicas e históricas, que definem e redefinem o
que é ser mulher e ser homem. A realidade e as relações sociais são dinâmicas, (re) fazendo-se
na práxis e, com isso, os conceitos e suas abrangências estão sendo sempre revisitados e
revistos.
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Afora isso, há que se desconstruir esse universalismo e considerar as diferenças
culturais, sociais, econômicas, políticas e os contextos em que a categoria se insere e é debatida
por vários grupos sociais, inclusive pelas feministas. Além do que, o gênero é perpassado por
diversas categorias como classe, raça, idade, nacionalidade e tantas outras que implicam
relações de poder. De acordo com Saffioti (2013, p. 126), “a análise das relações de gênero não
pode, assim, prescindir, de um lado, da análise das demais, e, de outro, da recomposição da
totalidade de acordo com a posição que, nesta nova realidade, ocupam três contradições
básicas”.
É interessante lembrar a famosa passagem de Beauvoir (1967, p. 9): “não se nasce
mulher, torna-se mulher” e a partir dela constatarmos as diversas interpretações que se tem. Por
exemplo, podemos provocar que esse “tornar-se” pode se referir a constatação que o gênero
determina o que é ser mulher (e homem), seus papéis, comportamentos e até formas de pensar,
por ser uma construção social, cultural e histórica. Mas o “tornar-se” pode ser uma
transformação que a mulher (e homem) experienciam ao olhar para si e para o mundo a sua
volta, já que é uma capacidade humana, é um vir a ser diferente do que se era, é um recriar-se.
Porém, também pode-se inferir uma distinção entre sexo e gênero, o que algumas autoras
(RUBIN, 1993) não concebem como categorias separadas e sim formando um sistema.
A enigmática frase de Beauvoir é um exemplo de que uma palavra pode conter diversas
possibilidades de significados que, num movimento dialético pode determinar o ser e ser
determinado por ele. Todavia, não queremos e não podemos apontar qual conceito de gênero é
o correto, mas é mister aclarar os mais utilizados pela ampla gama de feministas e suscitar
reflexões sobre os mesmos, pois “[...] as palavras tem histórias e múltiplos usos. Elas não só
são elaboradas para expressar certas concepções, mas elas também têm diferentes efeitos
retóricos” (SCOTT, 2012, p. 331).
Os estudos sobre a mulher (Women’s Studies) surgiram nos Estados Unidos e na
Inglaterra, mas a palavra gênero enquanto categoria é proveniente da década de 1960,
aproximadamente, quando feministas anglo-saxônicas se rebelaram contra as construções e
práticas impostas sobre os corpos sexuados (tal imposição justificava as relações assimétricas
através das diferenças físicas percebidas entre mulheres e homens).
A efervescência de discussões e movimentos feministas impulsionaram olhar a origem
da dominação-exploração (Saffioti, 2013) nas relações sociais, pois nascemos mulheres ou
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homens no nosso corpo, mas somos imersos em relações de poder. Desse prisma, a mulher não
é vista somente como vítima, mas como resistente as relações desiguais de poder.
Nesse período, Stoller (1968) tentou conceituar o conceito de gênero, mas sem sucesso.
Posteriormente, em 1975, Rubin iniciou os estudos e concluiu que o sexo é transformado pelos
seres humanos a partir de interesses econômicos e políticos que organizam de forma simbólica
as relações sociais. Portanto, o sistema sexo/gênero33 dá sentido as relações de poder.
Araújo (2002, p. 08), ao contrário, diz que “gênero não pretende significar o mesmo que
sexo, ou seja, enquanto sexo se refere à identidade biológica de uma pessoa, gênero está ligado
à sua construção social como sujeito masculino ou feminino”, perpassado por relações de poder,
no qual o masculino não é só diferente, mas superior ao feminino.
Já o uso da categoria gênero para Scott (2012) significa a relação do que definem para
mulheres e para homens e rejeita a palavra sexo porque está ligada ao determinismo biológico.
Tem que ser usado como uma categoria analítica, onde as desigualdades estão ligadas a gênero,
classe ou raça/etnia, que criam barreiras e distanciam as pessoas no acesso ao trabalho e serviços
básicos. Para isso, se faz necessário uma transformação nas perspectivas teóricas a fim de que
busquem nas relações entre mulheres e homens seu funcionamento e solução para a assimetria.
Concordando com Scott, as desigualdades de gênero existem porque manifesta-se uma
produção social da existência de forma desigual, alheia as vontades e capacidades, utilizandose dos critérios mencionados anteriormente de forma cristalizada. Não é um conflito entre
mulheres e homens apenas, há uma totalidade repleta de contradições que atravessa essa
relação. Entre mulheres também é visível as desigualdades, principalmente, se pertencem às
classes antagônicas ou a raças diferentes34. Lagarde (2011, p. 105) acrescenta que “las mujeres
comparten como género la misma condición genérica, pero difieren em cuanto a sus situaciones
de vida y em los grados y niveles de la opresión”.
Dessa forma, “o conceito de gênero promove um avanço nos estudos feministas”
(CONCEIÇÃO, 2009, p.741), porém existem autoras (es) que preferem utilizar o termo
relações sociais entre os sexos (HIRATA, 2002; NOGUEIRA, 2011) alegando que a relação
entre mulheres e homens constituem uma relação social na produção e na reprodução, que
antecede a categorização dada pelo gênero.

33
34

Para Rubin (1993), o conceito é neutro, deixando livre a utilização de um ou outro.
Inclusive, as negras são as que mais sofrem precariedade social e econômica.
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Embora Saffioti (2013) afirme que o gênero sempre existiu, mesmo antes de sua
conceitualização, acrescenta que utilizar a categoria gênero deixa aberto a direção do vetor
dominação-exploração. Até porque, em muitos lares a renda da mulher é a principal/única e
nesse caso, o vetor pode estar direcionado ao homem. Como afirmou Foucault em Microfísica
do Poder (1979), ninguém é destituído de alguma forma de poder, ao mesmo tempo que se
governa, é governado por outrem.
Saffioti também condena o dualismo entre sexo e gênero, o primeiro relegado ao
biológico e o outro ao cultural. É importante considerá-los numa mesma unidade, “uma vez que
não existe uma sexualidade biológica independente do contexto social em que é exercida”
(SAFFIOTI, 2013, p.109) e também porque o ser humano é uno e indivisível na sua totalidade.
O termo suscita divergências entre as próprias feministas e, por isso, Scott (2012, p.
346) salienta que o gênero “é um lugar perpétuo para a contestação política, um dos locais para
a implantação do conhecimento pelos interesses do poder”. Então, não é apenas uma definição,
é uma disputa de poder para responder a algo que não se pode captar com precisão.
Os avanços teóricos contribuíram para olhar as identidades de gênero que atravessam as
relações sociais, que não se fundamentam somente na relação mulher-homem, mas também nas
relações mulher-mulher e homem-homem. Numa cultura marcadamente heterossexual é
imprescindível discutir essa categoria que abala a dicotomia entre homem-dominador e mulherdominada.
De forma substancial, procuramos demonstrar que as categorias gênero e poder são
mutáveis e para compreender o entrelaçamento entre elas, precisamos situá-las historicamente
e em suas variadas formas no tecido social, já que, a mesma é essencial na análise dos
fenômenos sociais.

2.3 O machismo dissimulado: o campo não é de batalha, mas a luta é constante

Qual mulher nunca experimentou o machismo? Acreditamos que a resposta será
unânime, a não ser que este se apresente dissimulado.
A sociedade patriarcal sustenta o machismo, ou seja, as ações e pensamentos que dotam
um indivíduo de poder, de autoridade, de superioridade sobre o sexo oposto, tendo como base
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material, historicamente, a divisão sexual do trabalho35. Geralmente, a ideologia machista
enaltece o sexo masculino sobre o feminino, porém, existem mulheres machistas, que
expressam autoridade sobre seus dependentes. Através da contraposição constante entre
feminino e masculino, construiu-se o sistema patriarcal que cria indivíduos machistas (ninguém
nasce machista) e “não representa um problema apenas individual, mas social” (CASTAÑEDA,
2006, p. 19).
A maioria dos homens quando acusados, reagem dizendo que não são machistas, mas
têm pensamentos que expressam papéis, comportamentos, profissões, emoções que
correspondem ao que a sociedade construiu como parâmetros para a feminilidade e para a
masculinidade. Segundo Drumont (1980, p. 81), o machismo é
[...] como um sistema de representações simbólicas, que mistifica as relações
de exploração, de dominação, de sujeição entre o homem e a mulher...O
machismo enquanto sistema ideológico, oferece modelos de identidade tanto
para o elemento masculino, como para o elemento feminino. Ele é aceito por
todos e mediado pela liderança masculina. Ou seja, é através deste modelo
normalizante que homem e mulher „tornam-se‟ homem e mulher, e é também
através dele, que se ocultam partes essenciais das relações entre os sexos,
invalidando-se todos os outros modos de interpretação das situações, bem
como todas as práticas que não correspondem aos padrões de relação nele
contidos.

Por um tempo não temos uma visão clara sobre o jogo do machismo (CASTAÑEDA,
2006), porque desde criança ouvimos: Os homens são assim! Homens não choram! Mulheres
são frágeis! Mulheres tem que ser mães! Esse homem é efeminado! Aquela profissão não é prá
mulher! Tinha que ser mulher no volante! Com o amadurecimento é que conseguimos (ou não)
entender as regras do jogo. Por mais que tentemos educar nossas (os) filhas (os) na contramão
dessa perspectiva, o convívio social pode fazer com que se reproduzam algumas dessas ideias.
A respeito dessa questão, MORAES (2002, p. 29) sublinha que
[...] a visão social da masculinidade requer dos homens a habilidade de serem
poderosos, agressivos, racionais e invulneráveis ao controle dos outros nas
mais diversas situações sociais. Certamente essa noção também envolve o
retrato do domínio heterossexual sobre as mulheres, como também o
distanciamento das características peculiarmente consideradas femininas.

35

A força física, a maternidade e a capacidade intelectual foram utilizadas como justificativa para excluir a mulher
da vida pública por um bom tempo. Castanedã (2006, p. 33) pondera que “o homem médio é 10% mais alto que a
mulher, pesa 20% a mais e é 30% mais forte, sobretudo na parte superior do corpo”, mas não podemos esquecer
que na sociedade primitiva elas caçavam e enfrentavam perigos junto com os homens, que na Revolução Industrial
trabalhavam nas minas, que participaram de diversas revoluções e hoje as vemos em diversas profissões
determinadas, socialmente, como masculinas, exercendo com igual competência.
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Estupros e homicídios muitas vezes são justificados pelo machismo, em que a vítima é
a culpada pela agressão, como se a mulher devesse aprender a não ser violentada ou a não
provocar o ato. Segundo Mynaio (2005, p. 23) “a concepção do masculino como sujeito da
sexualidade e o feminino como seu objeto é um valor de longa duração da cultura ocidental”.
O machismo não se refere somente a violência física, mas manifesta-se em palavras,
gestos e olhares que desqualificam/advertem e expressam, em alguma medida, desrespeito,
ameaças, indiferença, imposições de opinião, repreensão, impaciência, costumes, crenças, isto
é, acena para uma relação desigual em que um dos partícipes é subordinado, inferiorizado,
oprimido e/ou explorado. A maioria das pessoas não se dá conta disso e, por isso, o machismo
se mostra dissimulado.
A partir do que Saffioti (2004) considera como violência, argumentamos que o
machismo dissimulado violenta e instiga a violência. Para a autora, a violência é a
[...] ruptura de qualquer forma de integridade da vítima: integridade física,
integridade psíquica, integridade sexual, integridade moral. Observa-se que
apenas a psíquica e a moral situam-se fora do palpável [...] mesmo não se
tratando de efeitos tangíveis, são passiveis de mensuração [...] a vítima de
abusos físicos, psicológicos, morais e/ou sexuais é vista pelos cientistas como
individuo com mais probabilidades de maltratar, sodomizar outros, enfim, de
reproduzir, contra outros, as violências sofridas, do mesmo modo como se
mostrar mais vulnerável às investidas sexuais ou violência física ou psíquica
de outrem (SAFFIOTI, 2004, p.17-18).

No ambiente privado do lar percebemos mais o jogo do machismo acontecer. A mulher
fica encarregada da educação e cuidados das crianças e do trabalho doméstico. Por mais que
alguns homens ajudem, mascarando a divisão sexual do trabalho, suas atividades são menos
onerosas e degradantes. A contratação de empregadas domésticas também mantém intacta a
posição dos homens e reforçam o machismo.
Algumas mulheres, dependentes dos homens, “aceitam” a autoridade do pai/marido, não
contestam; escondem fatos temendo represálias, deixam de usar roupas que gostam para evitar
brigas, não trabalham, fazem sexo sem vontade, não saem sozinhas, negam suas
capacidades/habilidades e entram no jogo do machismo, inclusive, atestando sua naturalidade.
No âmbito do trabalho, o machismo aparece em forma de segmentação, discriminações,
cantadas/assédio, e
[...] as mulheres que conseguem se destacar – sobretudo nos terrenos
acadêmico e profissional, tradicionalmente reservados aos homens – passam
por duvidas terríveis sobre sua própria capacidade, receiam ser descobertas
como impostoras e chegam ao extremo de sabotarem a si mesmas. Muito mais
que os homens, tendem a minimizar sua própria capacidade, a dar o crédito a
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outros e a deixar passar as oportunidades que se apresentam (CASTAÑEDA,
2006, p. 151).

Percebe-se na maioria das reuniões sociais que mulheres e homens se dividem em
grupos (inclusive se brinca, grupo da Luluzinha e do Bolinha) para conversarem entre si e
quando se misturam, as mulheres são ignoradas, interrompidas e até humilhadas em suas
opiniões. Quando as mulheres fazem uma pergunta ao grupo, esta é respondida ao marido. São
algumas atitudes em que o machismo se dissimula.
Alguns homens também são vítimas desse jogo e desde pequenos são levados a acreditar
nas ideias: não pode chorar, a escolher determinados brinquedos e brincadeiras, a serem líderes,
a provar que são viris, a ter várias mulheres durante a vida, entre outras. Quando se apercebem
estão perfeitamente inseridos em relações familiares, econômicas, afetivas, culturais, sociais,
profissionais e políticas de desigualdades entre mulheres e homens, bem como, com o mesmo
sexo já que o machismo compreende a competição, o poder e a autoridade.
Por mais que mudanças tenham ocorrido (muito em função da luta das mulheres ou das
feministas que se insurgiram contra a situação de desigualdade), o machismo não desapareceu,
mas opera na invisibilidade. O machismo pode até não ser desejável, mas volta e meia somos
passíveis de reproduzi-lo.
Podemos, como alternativa, refletir sobre o que cultivamos em nossas vidas e em nós
mesmos, procurando rejeitar o jogo do machismo e construir novas relações de gênero. Os
homens, inclusive, precisam estar mais abertos para conversar sobre o assunto, já que também
são vítimas da construção coletiva do ser homem e do ser mulher. É necessário desnaturalizar
o machismo, porque a pior percepção é crer que ele não exista.

2.4 Batom e luta: movimentos feministas e suas perspectivas
Ante nuestros ojos y en nuestros cuerpos, en nuestras creaciones y nuestras vidas, las
mujeres somos discriminadas, sometidas y lastimadas. Todavía nos somos concientes de la
urgência de uma gran acción positiva de emergencia para desmontar los cautiverios y
caminhar hacia la igualdad entre mujeres y hombres y hacia la liberdad de las mujeres.
(LAGARDE, 2011, p. 30).

As mulheres sempre desafiaram os costumes e se mostraram “rebeldes”, muitas vezes,
pagando com a própria vida. A experiência de luta das mulheres, mesmo que de forma
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heterogênea, “desperta o espírito de protesto e educa à vontade” (KOLONTAI, 2011, p. 19)
contribuindo para se perceberem como atrizes políticas ativas.
Coincidindo com o pensamento de Lobo (2011, p. 231), procuraremos destacar a
“temporalidade simbólica” dos movimentos feministas ocidentais (em especial, Estados
Unidos, França e Inglaterra36) e não a sua exata cronologia, dado que no tempo e no espaço não
sucederam da mesma maneira. O cenário se faz importante para entender a complexidade do
jogo de forças dentro de um processo maior, orquestrado pelos sistemas patriarcal e capitalista.
Sucintamente, destacaremos os principais fatos e mulheres que contribuíram para o
desenvolvimento dos Movimentos, pois, destaca Lagarde (2011, p. 53) “el feminismo contiene
el poder creador-de-mundo y constructor-del-mundo. Su transcendência está, además, em
construir las claves de la liberdad y la buena vida a cada páso, cada día”.
Com as revoluções, principalmente a da Independência nos Estados Unidos, a Industrial
na Inglaterra e a Francesa, as mulheres cientes da sua condição inferiorizada, principalmente
no mercado de trabalho, passaram se organizar para lutar por seus direitos e desejos, já que
não recebiam apoio dos sindicatos (majoritariamente masculino). 37
Faz-se necessário realçar que os movimentos feministas partiram, principalmente, das
mulheres de classe média e urbanas que tinham “tempo” para se dedicar a estes já que não
exerciam o trabalho remunerado. Daivis (2016, p. 45) salienta que “a situação da dona de casa
branca era cheia de contradições” e era preciso “participar da vida comum, ser capaz de
construí-la, sair da natureza para fazer cultura, sentir-se menos insegura na vida” (SAFFIOTI,
2013, p. 96). Elas exigiam direito ao voto, a educação e a uma carreira profissional.
As operárias se posicionavam não só contra a opressão sexista, mas contra a exploração,
pois, a fim de contribuir com produção da existência da família, eram sobrecarregadas de
trabalho. Todavia, eram barradas pelos movimentos operários que, nesse momento, viam o
trabalho feminino como responsável pelos seus baixos salários e temiam que fossem
substituídos por elas. Lembramos que as mulheres trabalhavam arduamente e o salário era
entregue ao marido porque, socialmente e historicamente, este era o responsável pela
administração do dinheiro, dado o juízo que a mulher era incapaz de geri-lo.
Davis (2016, p. 66), inclusive, destaca que as operárias estadunidenses foram
“precursoras do movimento de mulheres. Mas seu pioneirismo foi totalmente ignorado pelas

36

O destaque para estes países se deve a precedência nos movimentos, estudos e teorias, além das experiências
com as revoluções que permitiram uma revisão dos valores estabelecidos na/pela sociedade.
37
Nos períodos de guerras as mulheres eram convocadas para trabalhar e mostravam idêntica competência
expressada pelos homens; mas findada a guerra eram dispensadas.
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líderes do novo movimento que não compreendiam que as trabalhadoras vivenciavam e
desafiavam a supremacia masculina de um modo particular”.
Nesse período, nos Estados Unidos, “nasceu o movimento abolicionista organizado”
(IDEM, p. 45) que atraiu as mulheres, de todas as classes e raças. Era uma oportunidade de
explicitar suas demandas, mas foram discriminadas pelos homens que organizavam o
movimento. Isso fez com que fundassem a Sociedade Antiescravagista Feminina da Filadélfia
e a de Boston e acumulassem experiências politicas para organizarem os movimentos
feministas.
Alves e Pitanguy (1986, p.8) ressaltam que os movimentos feministas rompiam o
silêncio da esfera privada, que também contém relações de poder:
Ao afirmar que o sexo é político, pois contém também ele relações de poder,
o feminismo rompe com os modelos políticos tradicionais, que atribuem uma
neutralidade ao espaço individual e que definem como política unicamente a
esfera pública, “objetiva”. Desta forma, o discurso feminista ao apontar para
o caráter também subjetivo da opressão e para os aspectos emocionais da
consciência, revela os laços existentes entre as relações interpessoais e a
organização política pública.

Os movimentos feministas resultavam da experiência de vida, da consciência, do
conhecimento teórico e da militância. No fervor do movimento, muitas mulheres usaram da
violência, de greves de fome e do vandalismo, mas o fracasso dessas ações acentuava ainda
mais as diferenças entre os sexos e supervalorizavam o homem.
Os grupos feministas eram alvos de críticas, pois o pensamento conservador
compreendia que a condição de mulheres e homens na sociedade era algo natural e não
construída ao longo da história humana. As feministas eram julgadas como destruidoras da
família, da moral, não femininas, mal-amadas, não gostavam de homens, pervertidas; inclusive
por muitas mulheres conformadas com sua condição. Sobre isso, Bourdieu (2002, p.1) adverte
que
[...] o que é ainda mais surpreendente, que a ordem estabelecida, com suas
relações de dominação, seus direitos e suas imunidades, seus privilégios e suas
injustiças, salvos uns poucos acidentes históricos, perpetue-se apesar de tudo
tão facilmente, e que condições de existência das mais intoleráveis possam
permanentemente ser vistas como aceitáveis ou até mesmo como naturais.

Era muito complicado ir contra “leis” consideradas naturais, ideologias propaladas pela
Igreja e pelo Estado, representações simbólicas e práticas cotidianas. Mais que isso era a
constatação que era impossível sobreviver fora do casamento (Goldman, 2014). Sobre isso,
assevera Kosik (1976, p.14, grifo do autor) que “a práxis utilitária imediata e o senso comum a
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ela correspondente colocam o homem (e mulheres) em condições de orientar-se no mundo, de
familiarizar-se com as coisas e manejá-las, mas não proporcionam a compreensão das coisas e
da realidade [...] naquilo que é intimamente contraditório, nada vem de misterioso”.
No contexto das campanhas pelos direitos das mulheres algumas cisões entre elas se
romperam. Algumas compreendiam o caráter dialético entre a luta pela libertação das mulheres
e pela libertação negra e outras acreditavam que um embate era mais importante que outro
(DAIVIS, 2016).
As mulheres acreditavam que adquirindo o direito ao voto, poderiam conquistar a
liberdade e a igualdade, pois o voto foi uma dura conquista da classe trabalhadora. Em 1897,
inicia-se na Inglaterra um movimento pacífico a favor do voto para as mulheres, mas não
tiveram apoio nem do partido trabalhista. Diante desse descaso, as mulheres foram as ruas com
ímpeto agressivo. Conhecidas como suffragettes, mulheres de todas as classes e raças
[...] interrompiam os comícios eleitorais perguntando aos candidatos se
dariam voto à mulher. Presas por desordem pública, eram recolhidas na
qualidade de presas comuns (não políticas). Iniciou-se assim uma série de
prisões e greves de fome em protesto. O Governo dá ordens que sejam
alimentadas à força, por um método doloroso – introdução pela narina de um
tubo de borracha até o estômago – que constituía verdadeira tortura (ALVES;
PITANGUY, 1986, p. 46).

Apesar de mulheres da classe operária e negras participarem das manifestações, o voto
não se estendia a elas. Hooks (2015, p. 204) recorda:
Quando participei de grupos feministas, descobri que as mulheres brancas
adotavam uma atitude condescendente em relação a mim e outras participantes
não brancas. A condescendência que elas dirigiam a mulheres negras era um
dos meios que empregavam para nos lembrar de que o movimento de mulheres
era “delas” – que podíamos participar porque elas nos permitiam, até mesmo
incentivaram; afinal, éramos necessárias para legitimar o processo. Elas não
nos viam como iguais, não nos tratavam como iguais. E, embora esperassem
que fornecêssemos relatos em primeira mão da experiência negra, achavam
que era papel delas decidir se essas experiências
eram autênticas [...] Se nos atrevêssemos a criticar o movimento ou assumir
responsabilidade por reformular ideias feministas e introduzir novas ideias,
nossa voz era abafada, desconsiderada, silenciada. Só poderíamos ser ouvidas
se nossas afirmações fizessem eco às visões do discurso dominante.

Mais que escolher seus representantes, as mulheres burguesas reivindicavam serem
candidatas aos cargos eletivos e isso para a sociedade machista e patriarcal era inconcebível.
Em 1893, o primeiro país a conceder o direito ao voto as mulheres foi a Nova Zelândia, em
1918 na Inglaterra e somente em 1932 no Brasil.

72

Carrasco e Petit (2012, p. 11) afirmam que essas lutas conjuntas de classes opostas são
temporárias e que as mulheres operárias deviam “travar sua luta no seio de sua classe, de forma
independente das mulheres burguesas” e buscar alternativas para derrubar o sistema capitalista.
Contudo, advertimos, o que as mulheres negras sofriam era anterior a esse sistema; sofrimento
oriundo da dominação patriarcal e da opressão racista.
As mulheres operárias reivindicavam, mais que tudo, melhores salários, diminuição da
jornada de trabalho e melhores condições de trabalho nas fábricas. O capitalismo deu condições
objetivas para a “independência das mulheres, mas não pode levá-la até o fim e, por isso, essa
independência se volta contra ele” (CARRASCO; PETIT, 2012, p. 44). No entanto, Saffioti
(2013, p. 332) destaca que “a pequena capacidade reivindicatória da mulher faz com que se
comporte mais ou menos passivamente nas relações de trabalho, impedindo-as de assumir
posições de barganha no mercado de trabalho”.
Algumas mulheres negras eram encaminhadas nas fábricas às funções com menos
salários e as demais mantinham a ocupação de empregada doméstica que carregavam do
período da escravidão.
Através de lutas, ora ao lado dos homens, ora sozinhas, as feministas se organizaram,
formaram clubes, manifestavam-se em jornais/revistas, faziam passeatas e abaixo-assinados;
eram reprimidas com violência, mas seus ideais conseguiam transpor os limites geográficos e
atingia paulatinamente todos os continentes.
Após conquistarem direito ao voto, a educação e ao trabalho, os movimentos feministas
tiveram um refluxo, mas este coincidi com os horrores do nazismo e do fascismo em alguns
países, bem como, com uma nova guerra mundial. Nesse contexto, as mulheres assumem o
lugar dos homens no mercado de trabalho e com o fim da Segunda Guerra há uma propaganda
massiva para que retornem ao lar.
O espírito das manifestações marca os anos 60 e nos Estados Unidos, o movimento
hippie de contracultura munido de novas ideologias quanto ao consumo, a família, modos de
vida, comportamentos e sexualidade criticava o patriarcado e o capitalismo. A Revolução
Sexual articulada à invenção da pílula anticoncepcional, defendia, entre outras questões, a
liberdade sexual, o aborto e a normalização das relações homossexuais.
Em maio de 1968, no governo de Charles de Gaulle, ocorre uma greve geral em Paris,
na qual participaram mulheres e homens de todas as classes, raças/etnias e idades. Iniciada por
estudantes em universidades exigindo uma reforma educacional, teve apoio de operários de
várias fábricas e do Partido Comunista Francês. Mesmo com manobras políticas feitas pelo ex-
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presidente e seus aliados, o movimento serviu para acender uma cultura jovem que não estava
satisfeita com a realidade e exigia mudanças. Inclusive, o Movimento de Libertação Feminina
passa a lutar pela legalização do aborto (CARRASCO; PETIT, 2012).
Nesse período, nos Estados Unidos, um grupo de mulheres no concurso de beleza Miss
América colocou no chão do evento objetos que identificavam e simbolizavam a mulher como,
por exemplo, sutiãs, espartilhos, batons, sapatos de salto, cintas, entre outros. Esse episódio
ficou conhecido como A queima dos sutiãs ou Bra-Burning em protesto a liberdade das
mulheres e o fim da exploração da imagem feminina.
A feminista Kate Millett publica, em 1970, o livro Política Sexual defendendo o fim do
regime patriarcal e o direito à emancipação econômica, social e sexual das mulheres. Com todas
essas contribuições,
[...] o combate à opressão contra a mulher se torna mais acentuado, onde era
preciso mais do que nunca lutar pela sua emancipação econômica e social,
pelo seu direito ao trabalho, com todas as especificidades que isso implica,
como por exemplo, salários iguais para trabalhos iguais, além da reivindicação
de uma divisão mais justa no trabalho doméstico, na esfera reprodutiva,
libertando, ao menos parcialmente, a mulher da dupla jornada (NOGUEIRA,
2010, p. 59).

Juliet Mitchel, também nesse período, publica A condição da mulher (1977) em que
procura formular uma teoria que abrangesse a totalidade da discriminação de sexo e sua
especificidade nas diferentes classes. Para ela, “a liberação deverá se dar nos quatro níveis que
caracterizam a discriminação: as esferas da produção, da reprodução, a sexualidade e da
educação” (ALVES; PITANGUY,1986, p. 54).
Somado a esta visão, Hooks (2015) ressalta que o feminismo negro38 ampliou o debate
ao reivindicar a desnaturalização da inferioridade racial, pois além de se encontrarem,
historicamente, subordinadas aos homens, eram inferiores as mulheres brancas, inclusive nos
movimentos feministas. As mulheres não poderiam ser vistas somente sob o ponto de vista do
gênero, já que suas experiências e necessidades eram específicas.
Em 1975, A Organização das Nações Unidas (ONU) declara na I Conferência
Internacional da Mulher, no México, a Década da Mulher. O dia 8 de março passou a representar

38

Surgido nos Estados Unidos, o feminismo negro contou, pelo mundo, com as pensadoras Kimberlé Crenshaw,
Audre Lorde, Angela Davis, Patricia Monte Collins, Alice Walker e Bell Hooks que passaram a destacar a
intersecionalidade entre raça, classe e gênero.
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as 147 tecelãs que foram queimadas vivas39 em 25 de março de 1911 pelos patrões na fábrica
Triangle Shirtwaist em Nova York, quando reivindicavam melhores condições de trabalho,
inclusive segurança. A culpa caiu sobre uma funcionária que fumava e os patrões foram
absolvidos, continuando a explorar trabalhadoras e trabalhadores em outra fábrica. Todavia,
desde 1910, Clara Zetkin já propunha uma data anual para a comemoração das lutas femininas
por seus direitos.
Nos anos de 1980, feministas francesas e americanas começaram a usar o termo gênero
para se referir a opressão feminina, afirmando ser imperativo a efetivação de políticas de
gênero. Esse debate adentrou a academia e muitas intelectuais se dividiram entre Estudos da
Mulher e Estudos de Gênero, entre incoerências discursivas e teóricas. No fervilhar de estudos
e debates, houve uma transformação nos estudos sobre a condição da mulher, no sentido de
superar o reducionismo biológico disseminado historicamente e socialmente, passando a
conceber que a opressão é anterior ao capitalismo (Rowbothan, 1974) e não atinge a todas da
mesma maneira, ampliaram o conceito de trabalho incluindo o trabalho doméstico e a enxergar
que a classe operaria é formada por mulheres e homens em condições desiguais de trabalho
(LOBO, 2011).
Scott (2012) discute a categoria gênero como uma construção social, cultural e histórica
que justifica a dominação-exploração das mulheres e desnaturaliza a justificativa baseada no
determinismo biológico. Passa a utilizar o gênero como categoria analítica, útil para conceber
como a relação entre os sexos funciona e se transforma.
Distintas vertentes feministas e frentes de luta se instituíram e, de acordo com suas
concepções político-sociais, disputavam o domínio teórico-conceitual da área. Cada movimento
erguia uma bandeira e propunha organizações de massa separadas, mas nenhum conseguiu
modificar a real condição de opressão sexista e exploração que carregam, historicamente, as
mulheres. Lobo (2011, p. 214) discorre que “alguns grupos feministas se dedicaram à
elaboração dos debates iniciais e produziam um grande número de textos e documentos que
analisavam, descreviam e denunciavam a opressão da mulher. Outros se concentravam na
atividade política direta, e outros ainda retomavam a luta pela igualdade dos direitos civis”.

De acordo com o jornal Nova York World, “homens e mulheres, garotos e garotas, amontoados nas marquises,
gritavam e saltavam ao espaço, para a rua abaixo, com a roupa em chamas. Quando umas garotas saltaram, seus
cabelos voavam em chamas. O impacto no chão produzia um ruído surdo." O cheiro de sangue e o terrível ruído
surdo espantaram os cavalos dos bombeiros. Se encabritaram nas patas traseiras com os olhos esbugalhados. Os
bombeiros amontoavam os cadáveres na rua Greene”. In: http://anovademocracia.com.br/no-17/883-8-de-marcoo-verdadeiro-dia-internacional-da-mulher-proletaria.
39
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Na contemporaneidade o movimento feminista conta com a internet e suas redes sociais,
fóruns e blogs para articular e organizar as lutas. A fratura hoje é mais exposta. Virtualmente
ampliam-se os conhecimentos teóricos sobre a história das mulheres e de suas lutas. Porém, a
mídia contribui também para a exaltação e mercantilização do corpo feminino, através de
propagandas que utilizam belas mulheres para estimular o consumo. Essa estratégia leva
mulheres e homens a idealizarem determinado padrão de beleza e a estereotiparem outros.
A multiplicidade de feminismos marca, por vezes, o descompromisso dos movimentos
sociais com suas lutas, especialmente o sindicato. O sindicato excluiu ou reduziu a participação
das trabalhadoras (HOBSBAWN, 2015) exceto em indústrias em que tinham grande presença.
Muitos, agregam as mulheres, mas suas demandas continuam em segundo plano.
Sobre isto Lagarde (2011, p.30) tece duras críticas, mas pertinentes:
El distanciamento y la falta de reciprocidade de los movimentos civiles y
políticos com la causa de la igualdad entre los géneros y com la causa de los
derechos y el desarrollo de las mujeres, permite explicar por qué hasta ahora
las mujeres no gozamos de derechos políticos iguales.

Pouco presenciamos o fervor das feministas de outrora nas ruas. As mulheres também
não se mostram solidárias com as manifestações e esquecem que através da coragem e
persistência dessas mulheres, que ousaram pensar e contestar a condição histórica feminina, é
que as mudanças aconteceram. Lagarde (2011, p. 28) afirma que
hay mujeres exitosas y realizadas que han tenido acceso al desarrollo y la
buena vida. Entre ellas se despliegan el velo de la igualdad y el velo del éxito
que ocultan que su recorrido se debe em parte, además de su esfuerzo personal,
a sus oportunidades de classe, de elite o institucionales. Ignoran que los
avances personales corresponden también a la impronta del feminismo em la
modernidade, em su generación, su época, su región, su linaje, su comunidade.

A causa ainda não está ganha. O feminismo não morreu, está rejuvenescendo. O tempo
e as necessidades mudaram, existem velhos e novos enfrentamentos, mas a igualdade de gênero
ainda é prioridade/necessidade.
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2.4.1 O contexto do feminismo no Brasil e as conquistas femininas
As mulheres, como os homens, são reacionárias, centristas ou
revolucionárias. Não podem, por consequência, combater juntas a mesma
batalha. No atual panorama humano, a classe diferencia os indivíduos mais
do que o sexo (MARIATÉGUI, 2011, p.169).

No Brasil, o feminismo tardio frente aos movimentos europeus e americanos, tem uma
identidade específica devido ao seu contexto social, cultural e econômico, fruto de experiências
acumuladas com a colonização, independência, república, ditadura e democracia.
Simplificadamente, “vincula-se o movimento à ascensão dos movimentos populares a partir de
1975, à contribuição de feministas acadêmicas, aos ecos do feminismo internacional” (LOBO,
2011, p. 211), mas não ocorreu de forma tão linear assim.
A primeira fase do feminismo brasileiro, conhecida como primeira onda vai desde o
final do século XIX até a década de 1930 e teve como principais nomes Bertha Lutz e Maria
Lacerda de Moura40 que, em 1919, ajudaram a fundar a Liga pela Emancipação Intelectual da
Mulher e depois a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, instigando as lutas feministas.
Claramente houve uma delimitação de classe (CARRASCO; PETIT, 2012), pois o movimento
foi organizado por intelectuais e mulheres da elite41 (feminismo liberal), de forma pacifica,
reivindicando educação e o direito ao voto, mas sem questionar as relações de gênero. Pinto
(2003, p. 36) lembra que “as mulheres sufragistas lutavam pela inclusão, sem, no entanto,
identificarem na sua exclusão razões para os homens terem mais poder”. Ele adverte que as
mulheres, negros e pobres foram excluídos do direito ao voto desde a Constituição de 1891,
como se não existissem na sociedade brasileira. As operárias, paralelamente, desenvolveram
suas lutas direcionadas ao mundo do trabalho, contra a exploração e péssimas condições no
trabalho e o baixo salário, mas de forma desorganizada e seguindo uma linha anarquista, já que
não contavam com um partido para organizá-las.
O direito ao voto foi conquistado em 1932 no governo de Getúlio Vargas através do
decreto 21.076 em um Código Eleitoral Brasileiro provisório. Mesmo assim, o voto foi
concedido somente as casadas, viúvas ou solteiras com rendas e não era obrigatório. Foi um
movimento difuso, do qual participaram mulheres de diversas classes sociais, mas o direito ao
voto somente foi concedido as mulheres burguesas. Somente com a Constituição de 1934 é que
40

A anarquista Maria Lacerda de Moura foi uma feminista que se envolveu com o movimento operário e defendia
o estudo das condições da mulher, criticava a moral sexual burguesa e o capitalismo.
41
Em 1922 ocorreu a Semana de Arte Moderna, evento que marcou a cultura nacional, no qual se destacaram
algumas mulheres como: Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Patrícia Galvão (PAGU) e Chiquinha Gonzaga.
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efetivamente as mulheres puderam votar. Bertha Lutz assumiu a cadeira de um deputado que
faleceu, mas seus projetos a favor das mulheres foram reprimidos pelo golpe de 1937 (PINTO,
2010).
Em 1950, as mulheres da classe operária foram as ruas munidas de panelas vazias num
movimento contra a carestia e o custo de vida. Após esse ato, foi fundada uma organização
feminista chamada Federação das Mulheres do Brasil que centrava sua luta nos bairros e
instrumentalizava as mulheres para as causas nacionais. Só que o feminismo perde força por
conta da conjuntura política (Estado Novo) e só se refaz na década de 1960, após a chegada dos
livros de Simone de Beauvoir e de Betty Friedan.
A segunda onda feminista se inicia em 1960 e é influenciada pelas feministas marxistas
que buscam a transformação da sociedade de classes e o fim da exploração para mulheres e
homens. Nos Estados Unidos (movimento hippie e beatnik) e na Europa (Maio de 1968 em
Paris), as mulheres viviam um período libertário, conquistaram o direito ao aborto, a liberdade
sexual, a uma participação maior na sociedade e o divórcio. No Brasil, junto aos sindicatos, as
mulheres questionam os baixos salários, as péssimas condições de trabalho, as longas jornadas,
a ausência de direitos trabalhistas – questões ligadas a vida material- mas coincide com o
período da ditadura militar que reprimia os movimentos sociais e qualquer manifestação que
fosse contra o regime com o Ato Institucional (AI5). Inclusive, foram fechadas todas as
associações e federações dispostas pelas mulheres. Elas enfrentaram as repressões e as
violências, mas para continuar a luta buscaram exílio em outros países e lá, ampliaram
conhecimentos e a visão sobre o feminismo, incluindo no debate a desigualdade de classe e
raça/etnia. Pinto (2010) destaca duas perspectivas preponderantes: feminismo associado a luta
de classes e um feminismo libertário a favor do corpo, da sexualidade e do prazer.
Nos anos de 1970, Saffioti (2013), feminista marxista, contraria as demais que
acreditavam que a situação da mulher melhoraria com o desenvolvimento do capitalismo. Para
ela, o capitalismo “pode até ser maleável e até mesmo permitir e estimular mudanças. Todavia,
isto não significa que ele ofereça plenas possibilidades de integração social feminina”
(SAFFIOTI, 2013, p. 21). A realidade mostrava que o trabalho das mulheres era mantido na
invisibilidade e a desigualdade de gênero mais ainda. Nogueira (2011, p. 186) destaca que “a
participação masculina no mundo do trabalho aumentou muito pouco, após os anos de 1970,
para as mulheres houve um crescimento contínuo. Mas, cabe lembrar que esse crescimento
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ocorre mais no espaço dos subempregos, onde a precarização encontra-se mais acentuada”, o
que reforça o pensamento de Saffioti.
Dessa forma, amplia-se a partir dessa contribuição de Saffioti o debate sobre a opressão
feminina, incluindo a subordinação ao patriarcado e ao capitalismo. As feministas passam a
reivindicar igualdade, anistia e abertura democrática, como podemos citar suas participações
na Greve dos Metalúrgicos do ABC e no Movimento Feminino pela Anistia.
Em meados da década de 80, mais precisamente após o II Encontro Feminista Latinoamericano em Bertioga, em 1985, surge o Feminismo Negro42, pois no movimento feminista
hegemônico brasileiro, com inclinação ao feminismo eurocentrista, suas demandas na luta
cotidiana não eram consideradas43 (MOREIRA, 2011). Aliás, as mulheres negras já
enfrentavam a discriminação e a desigualdade não só de gênero, herdadas da “violação colonial
perpetrada pelos senhores brancos contra as mulheres negras e indígenas” (CARNEIRO, 2003b,
p. 49), como diante das mulheres brancas no mercado de trabalho e no âmbito escolar. O padrão
de beleza, da boa aparência e de inteligência tinha como referência a minoria das mulheres
brancas. Carneiro (2003, p. 10) destaca que
[...] a consciência de que a identidade de gênero não se desdobra naturalmente
em solidariedade racial intragênero, conduziu as mulheres negras a enfrentar,
no interior do próprio movimento feminista, as contradições e as
desigualdades que o racismo e a discriminação racial produzem entre as
mulheres, particularmente entre negras e brancas no Brasil.

A emergência do Feminismo Negro44 retoma o protagonismo da mulher negra nas lutas
e resistências da época colonial, pois Domingues (2007) destaca que mesmo dentro do próprio
movimento negro pós-abolição (na Frente Negra Brasileira45, nos jornais A Voz da Raça e O
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Antes de surgir o Feminismo Negro, as mulheres negras, desde o século XIX, já se organizavam em associações
e irmandades, pois eram proibidas da vida pública e de votar, mas sua relação com o feminismo se estabelece após
esse Encontro (MOREIRA, 2007).
43
Segundo Caldwell (p.94), “as pesquisadoras feministass brasileiras têm sido muito mais lentas na incorporação
do estudo da raça aos estudos sobre mulheres e à teoria feminista. Além disso, embora os estudos sobre mulheres
tenham se estabelecido formalmente no Brasil quando as críticas ao feminismo feitas por não brancas nos Estados
Unidos e na Inglaterra começaram a atingir um público mais amplo, no início dos anos 80, essas críticas parecem
ter tido pequeno impacto no país, ou quase nenhum.
44
Como importantes pensadoras e representantes do Feminismo Negro no Brasil citamos Lélia Gonzales, Núbia
Moreira, Thereza Santos, Luíza Bairros, Matilde Ribeiro, Edna Roland, Fátima Oliveira, Jurema Werneck e Sueli
Carneiro.
45
Domingues (2007) ainda salienta que quando a Frente Negra Brasileira (FNB) passou a se preocupar com a
mulher negra e criou departamentos para conseguir empregos, só que estes abrangiam os serviços domésticos.
Além disso, a visão da mulher negra era compatível com a concepção de gênero da época: à mulher cabia o papel
de esposa e mãe, confinada no espaço privado do lar. No entanto, a participação massissa nessa importante entidade
anti-racista era de mulheres negras. Dentro da FNB, as frentenegrinas criaram as Rosas Negras (vestiam-se de
branco, usavam luvas e uma rosa preta no peito), que era uma comissão responsável por manter a coesão da FNB
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Clarim, por exemplo) havia discriminação de gênero, no qual as mulheres negras
desempenhavam papel secundário.
Pós declarado, a década da mulher pela ONU (Organização das Nações Unidas), em
1975, Terezinha Zerbini publica o livro Movimento Feminino pela Anistia para munir as
mulheres culturalmente e politicamente, bem como contribuir para anistia (que só ocorreu em
1979). Ansiavam por liberdade e democracia. Nesse ano, no Rio de Janeiro, um grupo de
mulheres promoveu uma semana de debates a respeito da condição feminina. A partir disto, foi
criado uma organização feminista, o Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira; os
jornais Brasil-Mulher, Nós Mulheres e, posteriormente, o Mulherio.
No Brasil, findado o período de ditadura militar, as mulheres reaparecem no cenário
político-social, com nova forma de pensar a condição da mulher. Além de discutir a igualdade
de gênero e os direitos trabalhistas, o poder sobre o próprio corpo passou a ser exigido, bem
como reivindicado o uso de anticoncepcional, o direito ao aborto e a saúde, a proteção a
violência e ao divórcio.
Em 1980, no período de redemocratização do país, surge a terceira onda feminista com
a introdução das discussões a respeito do conceito de gênero e se aproximam dos movimentos
de mulheres que habitavam bairros periféricos lutando por educação, saúde, saneamento e
habitação com o apoio das Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica (mulheres negras,
lésbicas, clubes de mãe, donas de casa) e de movimentos sociais populares. Lobo (2011, p.222,
grifo da autora) destaca que esses novos movimentos “emergem nos espaços e franjas do tecido
social brasileiro, com a heterogeneidade de um patchwork que combina desenhos e cores
variados”. Em outras palavras, esses diferentes movimentos com lutas específicas refletem a
crise que o capitalismo anunciava, deixando pessoas sem benefícios sociais e desempregadas,
bem como a constituição de novas relações sociais e afetivas e a formação de sujeitos políticos.
Nesse período, surge a Comissão Nacional da Mulher Trabalhadora na Central Única
dos Trabalhadores (CUT) onde a bandeira das mulheres por direitos iguais ganhou mais
visibilidade e passou a ser assumida pelo movimento sindical. O feminismo também passa a se
dividir em partidos como o Partido do Movimento Democrático Brasileiro e o Partido dos
Trabalhadores (PINTO, 2010).

através de saraus e festivais, e a Cruzada Feminina, responsável por trabalhos no campo educacional e cultural.
Mesmo assim, na FNB a mulher negra continuavam em posição subalterna e realizando atividades menos
importantes.
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Eclodem greves e movimentos sociais populares do campo com a crise na agricultura
(1980–1993) como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Movimento de
Pequenos Agricultores, Movimento dos Atingidos por Barragens, entre outros.
Nesse interim, surge um feminismo mais acadêmico e, em 1984, foi criado o Conselho
Nacional de Defesa da Mulher, “tendo sua secretária com status de ministro, promoveu junto
com importantes grupos – como o Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA), de
Brasília – uma campanha nacional para a inclusão dos direitos das mulheres na nova carta
constitucional” (PINTO, 2010, p. 17); em 1985, o Programa Nacional de Assistência Integral à
Saúde da Mulher e em 1986 a primeira Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres
(DEAM) em São Paulo e o SOS Mulher no Rio de Janeiro atendendo vítimas de violência.
As mulheres do campo ainda se encontravam “atrasadas” em relação as reivindicações
das feministas porque a produção das suas vidas segue uma dinâmica diferente do contexto
urbano. No entanto, consolidam Movimentos de Mulheres Agricultoras (MMA) com o apoio
da Igreja Católica de caráter progressista. A princípio, teve cunho classista, reivindicando
questões ligadas ao trabalho e posteriormente, com a aproximação de movimentos feministas
questionam a sexualidade, a saúde, a violência, divórcio, entre outras pautas.
Segundo Conte (2014, p. 69) com a Constituição Federal de 1988, conquistaram “o
reconhecimento da função social da propriedade, aplicada à terra”, o reconhecimento como
trabalhador (a) rural da agricultura familiar, o salário maternidade e a aposentadoria. Também
nos termos desta Constituição, as mulheres, de uma forma geral, adquiriram igualdade jurídica.
Sobre isto, adverte Lobo “a integração das mulheres ao mesmo título dos homens se torna
necessária para que nada, nem ninguém, escape ao governável” (LOBO, 2011, p. 234). No
entanto, a lei não problematiza as desigualdades de classe, raça/etnia, idade e nacionalidade.
No contexto da América Latina multiplicam-se, a partir da década de 1990, os
movimentos sociais pressionando os governos por melhores salários, emprego, transporte,
educação, saúde, bens essenciais a qualquer cidadão. A luta é contra o neoliberalismo46 e a
reestruturação produtiva que afeta a classe trabalhadora.

46

O neoliberalismo defende, desde meados de 1970, liberdade de mercado, privatizações de empresas estatais,
abertura as multinacionais e a não intervenção do Estado na economia a fim de solucionar o período de recessão
econômica. Com as eleições de Margareth Teatcher, em 1979, na Inglaterra e de Ronald Reagan, em 1980, nos
Estados Unidos, as ideias neoliberais foram postas em prática e como consequência aumentou o número de pessoas
pobres e desempregadas (e das desigualdades sociais) com o fim do Estado de Bem-estar Social.
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Algumas feministas pertencentes a Economia Feminista47 passam a reivindicar a
ampliação do conceito de trabalho, visto que o trabalho doméstico das mulheres e o trabalho
informal eram menosprezados, porque, no senso comum, trabalho era (e ainda é) sinônimo de
emprego e não os incorporava na economia. Mesmo integradas no mercado de trabalho, a
mulher ainda desenvolve o trabalho reprodutivo no lar, que lhe foi destinado historicamente,
atividade não remunerada e não valorizada socialmente.
No ano seguinte, surge a Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais
(ANMTR) e a Via Campesina, recuperando os ideais das Ligas Camponesas, aglutinando as
mulheres de movimentos do campo e criticando não só o agronegócio, mas “ao que se fez com
a chamada agricultura familiar que, por meio das políticas de créditos endividou milhares de
famílias do campo” (CONTE, 2014, p. 77). Também foi criada pela CUT uma lei de cotas de
30% para as mulheres na direção dos sindicatos, o que nem sempre ascende a meta.
Em 1995, ocorreu a Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, em Beijing, onde
ficou definida uma plataforma de ação global para a igualdade de gênero, empoderamento e o
fim da discriminação contra as mulheres. Passam a reconhecer o problema da desigualdade de
gênero como uma questão de direitos humanos. “A forte articulação com o movimento de
mulheres, estabelecida desde então, tornou-se elemento essencial à formulação das políticas
públicas no Brasil, que hoje incorporam a perspectiva de gênero de forma transversal, e não
mais em ações pontuais” (PEQUIM, 1995). Muitas Organizações Não-Governamentais
(ONGs) passaram a apoiar as causas femininas e intervir junto ao Estado. Além de buscarem
políticas públicas direcionadas as mulheres, promoveram formações e debates, ampliando a
participação política das mulheres.
Nesse ano, a lei federal nº 9.100/95 determinou no terceiro parágrafo que “vinte por
cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por
candidaturas de mulheres” e posteriormente, a cota elevou-se para trinta por cento. Também a
lei federal nº 9096/95, no artigo 45, inciso IV, assegurou o tempo mínimo de 10% do programa
político partidário a participação das mulheres candidatas. No entanto, elas esbarram no
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A economia feminista surge na década de 1990 tecendo críticas, principalmente, a invisibilidade do trabalho
realizado pelas mulheres na esfera privada e que contribui para a economia, já que o Estado fica desobrigado desta
tarefa. Godelier (2001) lembra que o Estado se exonera de aspectos da vida social e apela para a solidariedade
entre as pessoas. Por trás da crítica da invisibilidade do trabalho doméstico, a economia feminista questiona a
divisão sexual do trabalho e propõe a mesma gama de importância para a produção e reprodução da vida.
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preconceito de seus pares e na falta de formação política, que fazem com que apresentem
dificuldades na vida pública.
Desde 2000 as mulheres do campo, organizadas pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag), manifestam na Marcha das Margaridas pela
sustentabilidade, acesso à terra e documentos, educação não discriminatória e específica para o
campo, fim da violência, saúde, alimento de qualidade, previdência social e reforma agrária. A
Marcha homenageia também Margarida Alves, assassinada em 1983 por latifundiários no
Paraíba enquanto reivindicava direitos trabalhistas e o fim da violência.
A luta das mulheres do campo e dos movimentos sociais culminou no governo Lula, em
2003, na titulação conjunta da terra através da Portaria n◦ 981/2003 a fim de diminuir a
desigualdade de gênero no campo. Outro avanço foi a criação do Pronaf (Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar) Mulher que estabelece créditos, a ATER
(Assistência Técnica e Extensão Rural) exclusiva às mulheres, a Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres e o Programa Bolsa Família que elegeu as mulheres como titulares do
benefício.
Em 2004, o MMA passa a se chamar Movimento das Mulheres do Campo (MMC), não
só contra sua condição histórica, mas por questões mais imediatas à produção da existência
como a produção de alimentos. Lutam contra sementes transgênicas e híbridas, o uso de
agrotóxicos, o latifúndio e o agronegócio, utilizando-se de um discurso marxista de construção
de uma nova sociedade.
Em 2006, os movimentos feministas estendem a luta contra a violência doméstica e
familiar, conquistando a lei n. 11.340, mais conhecida por Lei Maria da Penha. Inspirada na
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 48 Contra a Mulher
(Convenção do Pará), fez com que os agressores fossem coibidos e os casos de violência
ficassem mais evidentes. Embora amplie a proteção as mulheres, os dados sobre a violência
ainda são assustadores. Após a vigência da Lei, o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) registrou uma sutil queda apenas em 2007 e sua elevação nos anos seguintes,
demonstrando que a Lei não causou grandes impactos nos índices de violência.

48

Em 2015, a ONU lançou uma campanha UNA-SE pelo fim da violência contra as mulheres, proclamando o dia
25 de cada mês como o Dia Laranja, dia de dar visibilidade a essa questão e a igualdade de gênero. Em especial,
o dia 25 de novembro lembra o assassinato de três ativistas (irmãs Mirabal) na República Dominicana a mando do
ditador Rafael Trujillo.
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FONTE: GARCIA, 2013, p.1.

A Reforma Eleitoral estabelecida pela Lei n° 12.034 de 2009 determina que os partidos
estimulem a participação das mulheres na política, inclusive na propaganda partidária, e destine
no mínimo cinco por cento dos recursos em programas de promoção. No ano seguinte, foi eleita
a primeira presidenta do Brasil, a economista e militante política Dilma Rousseff, com a
promessa de dar continuidade aos projetos iniciados no governo do ex-presidente Lula.
Contudo, as causas das mulheres não foram consideradas como se esperava, mas temos de
lembrar que ela não governa sozinha. O Senado e a Câmara dos Deputados Federais ainda são
espaços masculinizados e as mulheres na arena política sofrem preconceitos velados. Inclusive,
a própria palavra presidenta foi alvo de chacota entre os paramentares, não compreendendo que
a linguagem é sexista. Segundo Saffioti (2004, p.106), “o importante a reter é que a base
material do patriarcado não foi destruída, não obstante os avanços femininos, quer na área
profissional, quer na representação no parlamento brasileiro e demais postos eletivos políticos”.
El patriarcado es uno de los espacios históricos del poder masculino que
encuentra su asiento em las más diversas formaciones sociales y se conforma
por vários ejes de relaciones sociales y contenidos culturales [...] el poder
patriarcal no se limita a la opresión de las mujeres ya que se deriva también
de las relaciones de dependência desigual de otros sujetos sociales sometidos
al poder patriarcal (LAGARDE, 2011, p. 116-117).

Destacamos em 2011, o surgimento de um outro movimento feminino contra a violência
– A Marcha das Vadias em consonância com um protesto que se iniciou no Canadá, justificando
a violência e o estupro em função das roupas que as mulheres usavam na Universidade de
Toronto.
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A Lei do Feminicídio (lei 13.104/2015) também é uma vitória recente e alterou o Código
Penal incluindo os assassinatos ou violências que ocorrem contra mulher em função do seu sexo
como crimes hediondos. De acordo com Waiselfisz (2015), o Brasil ocupa a 5ª posição mundial
(abaixo de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Federação Russa) nos homicídios femininos
(4,8 de 100 mil mulheres). A Lei é uma resposta aos altos índices de violências contra a mulher,
mas depende do enfrentamento a seus agressores, o que não é fácil tendo em vista que,
geralmente, são pessoas com quem tem vínculo familiar.
Por mais que as mulheres tenham conquistados direitos e espaço no âmbito público,
Saffioti (2013, p.159) reforça que “as mulheres devem ampliar a consciência de seus problemas
e de não se deixar contentar com a mera conquista de direitos civis e políticos”. É preciso
construir novos valores sociais, uma nova moral e uma nova cultura e, segundo a autora, isto
somente será possível numa outra sociedade. Aliás, assevera Carrasco e Petit (2012, p. 45) que
“nenhuma luta democrática, e isto inclui a das mulheres, vai objetivamente contra o capitalismo
(salvo as de libertação nacional e reforma agrária), contra a sua essência” e isso é essencial para
a transformação da sociedade.
O feminismo colaborou para denunciar a condição de opressão e exploração da mulher
que não se limita ao âmbito econômico, está inserida na cultura, nos lares e onde mais a
dominação patriarcal puder alcançar. Mas, hoje se pronunciar como feminista ainda esbarrar no
preconceito, soa como afronta e incomoda. Mas como a igualdade de fato não foi conquistada,
a luta ainda é indispensável e necessária.
Os distintos discursos, exigências e teorias feministas apontam ser um processo em
constante ressignificação, visto que sempre há novos desafios. Mesmo com divergências
teóricas, os movimentos feministas fazem a mediação entre os problemas enfrentados pelas
mulheres na produção da vida, sociedade e instâncias governamentais; desnaturalizam a
condição de subordinação histórica, ajudam a se organizar politicamente e promovem reflexões
a estas.
Mesmo não sendo militante feminista ou simpatizante de uma teoria feminista, a mulher
deve lutar por seus direitos, por reconhecimento e pela igualdade de oportunidades. Afirmar
que existem e que refletem sobre a realidade.
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2.5 A mulher no contexto da reestruturação produtiva
Os socialistas estão aqui para lembrar ao mundo que em primeiro lugar
devem vir as pessoas e não a produção. As pessoas não podem ser
sacrificadas(...) Nem tipos especiais de pessoas –os espertos, os fortes, os
ambiciosos, os belos, aquelas que podem um dia vir a fazer grandes coisasnem qualquer outra. Especialmente auqelas que são apenas pessoas
comuns(...) É delas que trata o socialismo; são elas que o socialismo
defende(...) o capitalismo ainda cria contradições e problemas que não
consegue resolver e que gera tanto a desigualdade (que pode ser atenuada
através de reformas moderadas) como a desumanidade (que não pode ser
atenuada) (HOBSBAWN, 1992, p. 268).

Sob o impacto do neoliberalismo, que surgiu em meio à crise capitalista na década de
1970, acentuaram-se as diferenças e desigualdades no mundo do trabalho. Os países
subdesenvolvidos como o Brasil passaram a sofrer com a desestruturação do Welfare State,
desemprego, baixos salários, privatizações, subproletarização intensificada (ANTUNES, 1995)
e dependência do capital internacional. Antunes (1995, p.42, grifo do autor) afirma que há “um
processo de maior heterogeneização, fragmentação e complexificação da classe trabalhadora”
em diversas partes do mundo. Com isso, as desigualdades sociais aumentaram, principalmente
para a mulher, porque carrega estereótipos de gênero (re) produzidos na sociedade. Hirata
(2002, p. 19) confirma que “estereótipos sexuados, as identidades sexuais e as representações
sociais da virilidade e da feminilidade são amplamente utilizados na gestão da mão-de-obra”.
A despeito dessa conjuntura, Matos (2005, p. 19) ressalta uma controvérsia:
Se, em algumas áreas, as mulheres se beneficiam com a expansão das
oportunidades de trabalho, o crescimento das possibilidades de instrução e o
acesso à contracepção, elas sofrem proporcionalmente mais que os homens
nos processos de recessão, desemprego e nas jornadas do cotidiano.

Matos (2005) aponta que o desemprego ou a retração do emprego atinge mulheres e
homens diferentemente. A mulher é a primeira a ser despedida com a alegação de ausentar-se
mais em função das filhas e filhos, da incidência de doenças e por serem menos qualificadas
(BRUSCHINI, 1998). Entretanto, muitas doenças são consequências das próprias atividades
que realizam e faltam ao serviço porque o cuidado das crianças, historicamente, lhe foi atribuído
e não é socializado. As mulheres que, com o casamento ou a maternidade, precisam se afastar,
temporariamente do trabalho, também tem enorme dificuldade para se reinserir neste, porque
já estarão desatualizadas e sua força de trabalho desqualificada. Com isso, são sujeitas a aceitar
remunerações e funções subalternas.
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A respeito dessa questão, Lagarde (2011, p. 159) reitera que “conforme la empresa se
desarolla y acumula, requiere trabajo más calificado, elevando los requisitos de adiestramento
prévio y por lo tanto incorpora hombres y desplaza a las mujeres a los processos tecnicamente
más atrasados”.
Na trama histórica, social e cultural, as relações sociais e de trabalho continuam
assentadas sob o signo do poder masculino, naturais e inquestionáveis (SEGNINI, 1988). São
ressiginificadas ideias sobre as funções e capacidades de mulheres e homens que influenciam
na inserção, na política de gestão e de controle da força de trabalho pelos capitalistas. O novo
cenário do mundo trabalho estruturado pelo neoliberalismo, pela mundialização49 e pela
reestruturação produtiva, segundo Hirata (2002), não altera a divisão sexual do trabalho e a
discriminação de gênero. Pelo contrário, toda essa mudança na estrutura produtiva corrobora
para intensificar a exploração da força de trabalho feminina e “seu percentual de remuneração
é bem menor do que aquele auferido pelo trabalho masculino. O mesmo frequentemente ocorre
no que concerne aos direitos e condições de trabalho” (ANTUNES, 1999, p. 105).
Na década de 1980, o avanço tecnológico (microeletrônica e robótica) e o novo modelo
de acumulação flexível reverteram a crise sofrida pelo capital, por combinarem diferentes
formas de organizar o trabalho, mas trouxeram precarização do trabalho e instabilidade para a
classe trabalhadora. Os múltiplos arranjos entre capital e trabalho, reduziram os custos sociais
e as trabalhadoras e trabalhadores aceitavam essa condição com medo de ficarem
desempregados.
As inovações tecnológicas no mundo da produção não minimizaram a exploração das
mulheres. A inserção nesse tipo de produção é distinta e tem impactos diferenciados para
mulheres e homens porque se utilizam da divisão sexual do trabalho que perpassa o todo social.
Segundo Hirata e Kergoat (2007, p. 600), “a flexibilização pode reforçar as formas mais
estereotipadas das relações sociais de sexo”, pois os homens, historicamente e propositalmente,
foram direcionados a funções de comando e as mulheres a funções subalternas. Segundo

De acordo com Chesnais (1996, p. 24 apud CAETANO, 2005, p. 133), o termo mundialização “encontrou
dificuldades para se impor não apenas em organizações internacionais, mesmo que supostamente bilíngues, como
a OCDE, mas também no discurso econômico e político francês. Isso deve-se, claro, ao fato de que o inglês é o
veículo linguístico por excelência do capitalismo e que os altos executivos dos grupos franceses estão entupidos
dos conceitos e do vocabulário em voga no business schools. Mas também, com certeza, ao fato de que o termo
‘mundialização’ tem o defeito de diminuir, pelo menos um pouco, a falta de nitidez conceitual dos termos ‘global’
e ‘globalização’”. E adverte: “a palavra ‘mundial’ permite introduzir, com muito mais força do que o termo
‘global’, a ideia de que, se a economia se mundializou, seria importante construir depressa instituições políticas
mundiais capazes de dominar o seu movimento. Ora, isso é o que as forças que atualmente regem os destinos do
mundo não querem de jeito nenhum.
49
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Kergoat (1978 apud LOBO, 2011, 63-64), “a lógica da divisão sexual do trabalho e de suas
implicações não reside exclusivamente no que se faz, mas em quem faz. E, então, é a identidade
da força de trabalho que define a função, o salário, a qualificação”.
Hirata e Kergoat (2007, p. 599) acrescentam que existe na relação de produção
[...] o princípio de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de
mulheres) e o princípio hierárquico (um trabalho de homem “vale” mais que
um trabalho de mulher). Esses princípios são válidos para todas as sociedades
conhecidas, no tempo e no espaço. Podem ser aplicados mediante um processo
específico de legitimação, a ideologia naturalista. Esta rebaixa o gênero ao
sexo biológico, reduz as práticas sociais a “papéis sociais” sexuados que
remetem ao destino natural da espécie.

O princípio de separação e o de hierarquização, mencionados por Hirata e Kergoat
(2007) é baseado em estereótipos e caracterizam a feminização de algumas ocupações.
Atributos estéticos, a voz suave, paciência, habilidades manuais, docilidade e destreza (LOBO,
2011), qualidades da “natureza feminina”, são utilizadas para discrimina – lá no mundo do
trabalho. Sobre esses guetos femininos, Antunes (1995, p. 202) discorre que
[...] o capital reconfigurou uma nova divisão sexual do trabalho. Nas áreas
onde é maior a presença de capital intensivo, de maquinário mais avançado,
predominam os homens. E nas áreas de maior trabalho intensivo, onde é maior
ainda a exploração do trabalho manual, trabalham as mulheres.

Com a feminização das profissões e a “nova” configuração da divisão sexual do
trabalho (HIRATA, 2002), as mulheres não precisam disputar espaços com os homens.
Nogueira (2011, p. 187) destaca uma contradição na feminização no mundo do trabalho, pois
este deveria
[...] contribuir no avanço do difícil processo de “emancipação” feminina,
minimizando as formas de dominação patriarcal no espaço doméstico. Mas o
que vem ocorrendo é justamente o contrário, essas transformações estão
agravando significativamente a precarização da mulher trabalhadora. Esse
agravamento é consequência da maneira como o capital incorpora o trabalho
feminino, cujas características, tais como a polivalência e a multiatividade,
são decorrentes das suas atividades no espaço reprodutivo, o que as tornam
mais apropriadas às novas formas de exploração pelo capital produtivo.

Concordando com Nogueira (2011), as mudanças no mundo do trabalho não alteraram
a essência da divisão sexual do trabalho, isto é, ainda existe uma hierarquia e prevalência do
trabalho masculino sobre o feminino em termos de remuneração, valorização social, promoção,
tipo de contrato e estabilidade. Lobo (2011, p. 37) conclui que “a produção se estrutura sobre a
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base de uma divisão sexual e social do trabalho que atinge os salários, as promoções, a
qualificação, a escala de funções e as formas de controle da mão de obra”.
Diversas trabalhadoras foram inseridas na economia informal (setor têxtil, na indústria
microeletrônica e setor de serviços) nas formas de trabalho parcial, precário e terceirizado, sem
direitos sociais e sem regulamentação das condições de trabalho. O trabalho parcial é propício
para a realização da dupla jornada -no mercado de trabalho e em casa-. O trabalho a domicílio
(em sua casa ou na do patrão), realizado em grande parte por mulheres casadas e com filhos
pequenos (LOBO, 2011), sobretudo no setor de têxtil e de calçados, foi revitalizado para
aproveitar as habilidades femininas e aumentar a mais valia, porque acabava extrapolando a
jornada de trabalho, estabelecida na lei trabalhista. Saffioti (2013, p. 92) argumenta que o
trabalho a domicílio além de ser compatível com o trabalho doméstico e de cuidados,
tradicionalmente executado pela mulher, é “dificilmente passível de controle por parte das
autoridades; constituindo-se, portanto, em trabalho cuja exploração conhece limites frouxos”.
O trabalho em tempo parcial ou com horários flexíveis, aprofunda a desigualdade entre
os sexos porque não é um trabalho valorizado socialmente. As mulheres são mais propensas a
esse tipo de trabalho, só que não garante tempo para si ou de lazer, pois se encaminham para a
outra jornada de trabalho, no lar. A conscientização das mulheres sobre as desigualdades no
mercado de trabalho e sobre sua condição de oprimidas e exploradas pelo capitalista é
extremamente complexa. Muitas não enxergam que o capital se utiliza da divisão sexual do
trabalho no lar para reproduzi-lo no ambiente de trabalho na forma de salários menores, direitos
reduzidos e condições de trabalho precários, maximizando assim a taxa de lucro. Também não
discernem que a sua jornada de trabalho é maior que a do marido, pois a elas cabe o trabalho
doméstico e o de cuidado das filhas e filhos.
As mulheres realizam funções que não demandam muita força física e nem qualificação
técnica, mas que são monótonas e repetitivas (LOBO, 2011). Para as mulheres é difícil ter
estabilidade e possibilidade de promoção, o que faz com que muitas interiorizem algumas
funções como femininas e as possíveis no mundo do trabalho. No entanto, tal concepção, além
de fruto da alienação, faz parte também, como nos lembra Kergoat (1978 apud LOBO, 2011)
da formação escolar, religiosa e da socialização nos trabalhos domésticos que desvalorizam as
habilidades e capacidades das mulheres.
Bruschini (1998) salienta que até 1980, a preferência do capital, mesmo que velada, era
por mulheres solteiras, jovens e sem filhos, mas a mudança no mundo produtivo percebeu que
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as mulheres casadas corresponderiam a qualidades (e não qualificações) propicias a
reestruturação da produção: são mais responsáveis, reduzem desperdícios, realizam um trabalho
cuidadoso, são disciplinadas e pacientes, evitam acidentes e sabem trabalhar em equipe
(HIRATA, 2002).
Os estereótipos sexuados, as identidades sexuais e as representações sociais
da virilidade e da feminilidade são amplamente utilizadas na gestão da mão
de obra no mundo da industrialização. A realização de trabalhos perigosos,
pesados ou insalubres, o trabalho em turnos e o trabalho noturno, as atividades
de manutenção e, de maneira mais geral, as atividades que requerem
conhecimentos técnicos são todas ligadas a essas representações sexuadas
(HIRATA, 2002, p. 19).

A reestruturação produtiva revela que o taylorismo-fordismo não acabou, sendo
essencial para a cooperação com a empresa-mãe. Carrasco e Petit (2012, p. 30) argumentam
que o capitalismo “ao mesmo tempo que destrói as velhas relações sociais e de produção,
convive com algumas dela e inclusive as reforça, tentando sempre extrair o maior lucro
possível”. Contudo, o que nos interessa destacar é que o trabalhador melhor qualificado e
remunerado que se encontra na empresa-mãe é masculino. Já as mulheres são incorporadas às
empresas-fornecedoras no trabalho intensivo, rotineiro, manual e que não exige qualificação.
Hirata (2002) em uma pesquisa realizada durante 20 anos em empresas matrizes no
Japão e na França e em suas filiais no Brasil constatou essa divisão sexual do trabalho. No
Japão, as mulheres casadas eram excluídas e “as operárias estavam maciçamente confinadas
nas salas de embalagens, onde todos os chefes de equipe e os operários da manutenção eram
homens” (HIRATA, 2002, p. 95), em regime part time, em atividades repetitivas e gozando de
desigualdade nas condições de trabalho, salários, direitos e status. Na França, a diferença
acontecia desde o recrutamento, os homens eram mais admitidos e direcionados aos postos mais
qualificados e as mulheres eram escolhidas na hora da demissão. No Brasil, as filiais japonesas
não puderam estabelecer salários diferenciados por sexo devido a legislação, mas isso não quer
dizer que fosse fielmente cumprido. Quanto a seleção e a demissão, estas foram adotadas
facilmente pelas filiais francesas.
O modelo japonês, considerado como o mais virtuoso (ABRAMO, 2001), na realidade
se baseia na segmentação e divisão sexual do trabalho, ou seja, é marcado pelo gênero. Isso
também nos remete a separação entre concepção e execução, aos quais os homens são
considerados, socialmente, como mais “aptos” intelectualmente que as mulheres e destinados a
funções que exigem conhecimentos técnicos (ANTUNES, 1999; HIRATA, 2002).
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Para poder competir com os homens por postos de trabalho ou na ilusão de igualar os
salários, muitas mulheres passaram a investir na qualificação e formação. Tal concepção advém
da teoria do capital humano, desenvolvida pelo americano Schultz, em 1950, asseverando que
o trabalho qualificado através da formação educacional e da qualificação técnica aumentava as
chances de conseguir um bom emprego e ter ascensão social, mas na verdade possibilitava ao
capitalista produtividade e lucro. Esta visão meritocrática acaba por culpar os trabalhadores por
seu fracasso profissional e faz da educação uma mercadoria. Frigotto (2006) afirma que
mistificar os reais objetivos da educação, sucede da forma como a classe dominante concebe a
realidade social; não esclarecendo que as desigualdades são provenientes da compra de força
de trabalho e da propriedade privada dos meios de produção.
Deste modo, segundo a teoria do capital humano e o pensamento neoliberal, mulheres e
homens são aptos a atuar no mercado de trabalho da mesma forma, só que, como nos lembra o
materialismo histórico, estes ignoram que a sociedade é formada por um processo histórico na
qual existem classes com interesses opostos e ideologias de gênero.
E o que percebemos é que mesmo investindo em qualificação ou escolarização, pelo
menos a nível salarial, a mulher não se iguala aos homens, seja porque os empresários vêm seu
trabalho como secundário ou porque existem barreiras invisíveis e indiretas de discriminação
nas organizações como, por exemplo, citamos: não oferecer oportunidade de participar do
sindicato, marcar reuniões em horários que não esteja presente, possibilitar espaços de lazer
fora da empresa nos quais a mulher fica impossibilitada de participar por estar se dedicando ao
trabalho doméstico, privilegiar informações aos homens, entre outras. Nogueira (2011) cita a
pesquisa do Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e pelo Departamento Intersindical
de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) realizada em São Paulo (1980 a 2008), que
“mulheres com nível superior ainda ganham 30% menos que os homens” (NOGUEIRA, 2011,
p. 187), o que nos mostra que o investimento no capital humano não garante a igualdade de
salários.
Casaca (2009), ainda a respeito das barreiras, ressalta a metáfora Glass Cliff ou
Precipício de Vidro em que algumas mulheres até conseguem rompê-las, mas qualquer falha
que tenham são punidas e até perdem o lugar conquistado na empresa. As barreiras contribuem
para reprodução da segmentação sexual horizontal ou vertical dentro das empresas.
Da mesma maneira, não podemos negar que a teoria do capital humano atinge o âmbito
familiar, fazendo com que a pessoa perceba um salário maior seja mais valorizada socialmente.
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No caso, se o homem percebe um salário maior, a mulher é penalizada a contribuir também
com o trabalho doméstico, sendo superexplorada. Carrasco e Petit (2012) destacam que muitas
mulheres investem na educação como pré-condição de sua libertação da dependência
econômica do homem ou para se “igualar” a ele em termos profissionais, mas uma das
consequências sociais disto é a dissolução da família e a feminização da pobreza. Segundo
Carrasco e Petit (2012, p. 20), “as mulheres são 70% dos pobres do mundo, mesmo
representando a metade da força de trabalho”.
Mesmo aquelas mulheres que conseguem ascender na estrutura hierárquica
das empresas, assumindo posições de maior responsabilidade e de maiores
ganhos estão sujeitas a ganhar menos que seus colegas, o que vem confirmar
que as relações de gênero perpassam todo o mercado de trabalho,
determinando posições desiguais entre os sexos e hierarquicamente inferiores
para as trabalhadoras (BRUSCHINI, 1998, p. 60-61).

A segmentação vertical ainda é latente nas cadeias produtivas, marcada essencialmente
pelas relações de gênero, que contribuem para a redução de custos e maior produção de
excedentes, mas por outro lado intensifica as assimetrias, hierarquias e mecanismos
discriminatórios.
Também houve um aumento de mulheres no trabalho associado, em cooperativas e por
conta própria, exigindo mobilização de saberes para organizar o processo de trabalho,
subsumidos pelo capital, o que ajuda na construção da autonomia, da liberdade, e da
independência. De acordo com Singer (2002, p. 116), o envolvimento com o trabalho associado
“ (a) estimulam a solidariedade entre os membros mediante a prática da autogestão e (b)
praticam a solidariedade para com a população trabalhadora em geral, com ênfase na ajuda aos
mais desfavorecidos”. Através da autogestão, dispõem de mais tempo para o lazer e para si
mesmas, fazendo com que o trabalho readquira sua essência mais humanizada. Sobre essa
possibilidade de novas relações sociais e de produção, Antunes (2011, p. 11) acrescenta que
Uma vida cheia de sentido em todas as esferas do ser social, dada pela
omnilateralidade humana, somente poderá efetivar-se através da demolição
das barreiras existentes entre tempo de trabalho e tempo de não-trabalho, de
modo que, a partir de uma atividade vital cheia de sentido, autodeterminada,
para além da divisão hierárquica que subordina o trabalho ao capital hoje
vigente e, portanto, sob bases inteiramente novas, possa se desenvolver uma
nova sociabilidade.

Na acumulação flexível o processo de alienação se transmuta ao responsabilizar o
trabalhador por seu êxito ou fracasso, já que exige deste envolvimento e dedicação com a
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empresa, qualificação e desempenho (lógica da competência), só que esta é mais uma estratégia
de controle do capitalista. Os que não conseguem contribuir para o aumento da produtividade
são descartados como as “peças” defeituosas. Essa tendência de qualificação do trabalhador,
que nem sempre contribui para o desenvolvimento da capacidade humana, por outro lado
acarreta a desqualificação de outros e a segmentação da classe trabalhadora. Os mais
qualificados gozam de segurança, já o outro grupo é levado a atividades instáveis, com
rotatividade e riscos de demissão.
As ideologias de gênero também influenciam no investimento do empregador na
qualificação de seus funcionários (política de recursos humanos), excluindo as mulheres ou
deixando-as em segundo plano, ou seja, “influenciada pelo que pensam os empresários a
respeito dos homens e das mulheres trabalhadoras (para que servem, para que podem servir,
qual é o seu potencial, quais são suas limitações) e se as ideias, e as percepções a elas associadas
vão estar na base de políticas de recrutamento, demissão, capacitação e promoção” (ABRAMO,
2001, p.90).
Hirata (2002) ressalta também uma bipolarização dos polos de atuação das mulheres:
as mais qualificadas, geralmente provenientes da classe mais abastada, exercem funções mais
valorizadas e remuneradas socialmente como advogadas, médicas, juízas, gerentes e as demais
exercem funções não-qualificadas e mal remuneradas, relacionadas as áreas de serviço,
educação e saúde (secretária, atendente de telemarketing, costureira, professora, enfermeira,
comerciante, lavadeira, recepcionista, professora da Educação Básica).
Em relação a mulher, ainda se vive, por parte do sindicato, uma visão abstrata de
trabalhador universal e sexuado e não a heterogeneidade da classe, sendo pouco receptivo a sua
sindicalização e mais ainda nas funções de liderança. O sindicato carrega uma forte tradição
masculina e concebe a opressão capitalista com relação as mulheres como secundária. Mas as
mulheres além de padecerem `a exploração como trabalhadoras sofrem problemas específicos
como: assédio sexual e moral, preconceito em relação a determinadas funções, desigualdade
salarial, punições e ameaças, doenças profissionais causadas por atividades repetitivas e
extensas (lesão por esforço repetitivo/LER, stress, contaminação, exaustão, ansiedade),
perseguições na gravidez (LOBO, 2011), entre outros, condições ignoradas pelo sindicato.
Antunes (1999, p. 107) alerta que
[...] se os organismos sindicais não forem capazes de permitir a (auto)
organização das mulheres e/ou dos/as trabalhadores/as part time no espaço
sindical, não é difícil imaginar um aprofundamento ainda maior da crise dos
organismos de representação sindical dos trabalhadores.
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Ter um emprego, para a maioria das mulheres, deveria significava mais que ter um
salário, materializava o desejo contido de ampliar os horizontes, de desafiar as limitações
impostas pela sociedade e ser reconhecida pelo seu trabalho. Porém, nem todas tinham acesso
as invenções da modernidade como anticoncepcionais, hotelzinho, creches, alimentos prontos,
eletrodomésticos, entre outros. São precarizadas socialmente e exploradas em termos de jornada
de trabalho. Portanto, a emancipação da mulher do trabalho doméstico e a plena satisfação no
mercado de trabalho são desafios difíceis de transpor, o que faz cair por terra a concepção que
o desenvolvimento fomenta a superação da opressão e da exploração feminina.
A taxa de ocupação feminina no trabalho remunerado tem aumentado, bem como as
famílias monoparentais, em que esta é a única responsável pelo sustento da família, mesmo que
muitas vezes alheio a sua vontade. Sem alternativas do Estado somada à crise da educação e da
saúde, tem que sozinhas prover a manutenção familiar, deixar as crianças com outras pessoas
ou entregues à própria sorte, o que leva a muitas dessas crianças a gravidez precoce ou o
envolvimento com drogas (CARRASCO; PETIT, 2012). Por isso, o primeiro lócus de
superação da discriminação, da subordinação e da exploração é no seio da própria família.
Concordando com Carrasco (2012), Petit (2012), Saffioti (2013), cremos que a opressão,
a exploração e as desigualdades tem chance de se findar com a construção de uma nova
sociedade, sem classes e propriedade privada dos meios de produção, mas isso não acontecerá
da noite para o dia. Enquanto inexistir a igualdade de fato entre seres humanos será ilusório
vislumbrar a igualdade concreta entre mulheres e homens.
Sob o sistema capitalista, não adianta se deslumbrar com políticas sociais, até porque
elas não podem ser universalistas por conta das contradições de classe. Seria maquiar uma
situação e manter a reprodução da hegemonia da classe dominante, além do que muitas abarcam
somente os países desenvolvidos. A sociedade poderia resolver o problema da mulher, mas não
o faz porque “o controle racional dos papeis femininos é regulado, em última instancia, pela
estrutura econômica da nação” (Saffioti, 2013, p. 94).
Também não podemos nos enganar com alguns movimentos de luta porque nem todos,
efetivamente, objetivam lutar contra a essência do capitalismo, que é a obtenção da mais valia
através da exploração dos trabalhadores assalariados, a não ser os movimentos de reforma
agrária e de libertação nacional; eles possuem políticas, programas e organizações singulares e
pontuais (CARRASCO, 2012).
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Não recusamos que possam existir relações de gênero diferentes, até porque negaríamos
nossa própria tese, mas a extinção completa desses agravantes sociais ainda para nós é uma
utopia. Saffioti (2013, p. 128) diz que “seria ilusório, entretanto, imaginar que a mera
emancipação econômica da mulher fosse suficiente para libertá-la de todos os preconceitos que
a discriminam socialmente”. Dessa forma, estaremos apresentando uma experiência de cunho
socialista implantado na Rússia e que não logrou êxito em termos de efetividade e radicalidade.

2.6 Sonho revolucionário – a experiência socialista russa e a situação das mulheres
A força dos séculos é demasiado grande e pesa muito sobre a alma da mulher
de novo tipo. Os sentimentos atávicos perturbam e debilitam as novas
sensações. As velhas concepções da vida prendem ainda o espírito da mulher
que busca sua libertação (KOLONTAI, 2011, p.25).

A experiência da Rússia inspirou (e inspira) quem sonha com uma sociedade diferente,
de novo tipo ou como Marx vislumbrou, a sociedade de produtores livremente associados como
na comuna primitiva. Goldman (2014, p.9) salienta que “apesar de o stalinismo e as forças
antidemocráticas de repressão terem prestado um triste serviço para desacreditar a Revolução e
seu significado, o grande experimento soviético tem muito a ensinar”. Empenhar-se em tornar
concretos ideais em meio a contradições, reivindicações e instabilidades (econômica, política,
cultural e social), em uma sociedade que nunca existiu, ou seja, em construção. E, também, que
a realidade se impõe sobre a utopia ou como destaca Goldman (2014, p. 10) que existiu uma
“difícil relação entre vida cotidiana e belos ideais”, foram os grandes ensinamentos deixados
por essa experiência.
Antunes (1999, p. 110) acredita que o fim da sociedade de classes pode gerar
[...] uma forma societal autenticamente livre, autodeterminada e emancipada,
possibilitará o aparecimento de condições histórico-sociais nunca antes vistas,
capazes de oferecer condicionantes sociais igualitários que permitam a
verdadeira existência de subjetividades diferenciadas, livres e autônomas.
Aqui, as diferenças de gênero tornam-se completamente distintas e autênticas.

No entanto, uma transformação para uma nova forma de sociedade não garante que
imediatamente as relações de gênero sejam livres da opressão e da exploração, pois são mais
de 5.203 anos de cultura patriarcal (SAFFIOTI, 2004). Mészáros (2002) enfatiza, também, que
a ruptura com o capitalismo não garante uma sociedade mais humanizada porque o problema
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está para além do capitalismo, está no capital50 que existia antes deste sistema se constituir.
Para este autor seria “impossível construir uma alternativa viável ao modo de controle
metabólico do capital com base numa [..] forma que dependa da expansão e acumulação
saudáveis do capital como precondição necessária” (MÉSZÁROS, 2002, p. 26).
Baseando-nos, principalmente, no livro Mulher, Estado e Revolução de Wendy
Goldman (2004), acreditamos ser válido apresentar a primeira tentativa concreta no mundo
moderno em emancipar a mulher e os principais acontecimentos e contradições que fizeram
com que essa experiência não prosperasse.
A Rússia agrária vivia o domínio absolutista do czarismo, num contexto de extrema
pobreza, submetida aos princípios feudais. Nesse contexto, mulheres camponesas dependiam
economicamente dos homens e da cooperação da família, sem condições mínimas de saúde,
educação e alimentação.
O capitalismo, com a industrialização, invade os centros urbanos da Rússia e a vida
privada da família. Utilizando máquinas, mulheres e crianças prevalecia sobre a força de
trabalho masculina. Tudo isso gerava conflitos entre produção e reprodução e uma dupla
jornada de trabalho às mulheres, que lhes exigia redobrar as energias vitais. Elas já não tinham
tempo para a casa, filhas (os) e marido, ficavam doentes pelas precárias condições e jornadas
de trabalho. Dessa forma, algumas mulheres e homens passaram a defender um salário familiar
para que o trabalho doméstico voltasse a funcionar como antes, mas já era irreversível. O
trabalho das mulheres nas fábricas era viável à acumulação da mais valia e a realidade de
pobreza não permitia sua isenção nas despesas do lar.
Nessa dramática situação, ideais anarquistas e socialistas invadem a Rússia, instituindo
o Partido Operário Socialdemocrata Russo, inspirado no marxismo. Contudo, a população e o
próprio Partido se dividiu quanto as ações revolucionárias. Os Mencheviques acreditavam que
o desenvolvimento do capitalismo, geraria contradições que, naturalmente, levaria a Revolução.
Já os Bolcheviques, liderados por Lenin, incitavam a luta e a implantação imediata da ditadura
do proletariado. Todavia, as manifestações e greves realizadas contra a situação
socioeconômica do país foram contidas e, brutalmente, num Domingo Sangrento, em 1905, o
czar mandou fuzilar as/os rebeldes.

50

Para Marx, o capital nasce da circulação de mercadorias, assumindo a forma de dinheiro que se transforma em
capital (mais-valia, dinheiro valorizado). Ele se torna “poder de governo sobre o trabalho e seus produtos” (MARX,
2004, p. 40) e surge como algo natural para a sociedade.
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O rastro de miséria, fome, mortes e cidades destruídas somado ao frio afetou mulheres
e muitas crianças de uma forma severa antes e durante a Revolução Russa de 1917 e precisavam
criar condições de organizarem suas vidas, em todos os âmbitos. O trabalho na fábrica atraia os
que estavam, literalmente, morrendo de fome, mas as mulheres começaram a perceber que
estavam sobrecarregadas, trabalhando o mesmo que os homens e mais em casa. Tal contexto
contribuiu para surtirem ideias de socialistas utópicos (Owen, Fourier e Saint-Simon) e
feministas (Kolontai, Gouges e Zetkin) para a libertação das mulheres. Protestavam contra o
patriarcado e a propriedade privada, defendiam a educação para as mulheres, a união livre, o
divórcio, mas não questionavam a divisão sexual do trabalho doméstico. A socialização do
trabalho doméstico que propunham ainda ficava a cargo das mulheres e isentava os homens.
Com os socialismos utópicos de Saint-Simon, Fourier, Cabet, nasce a utopia
da "mulher livre". A idéia saint-simoniana de associação universal exige a
supressão de toda escravidão: a do operário e a da mulher; é porque as
mulheres são seres humanos como os homens, que Saint-Simon e, depois dele,
Leroux, Pecqueux, Carnot, reclamam sua libertação (BEAUVOIR, 1976, p.
146).

Não podemos deixar de mencionar as ideias de Marx, Engels e Bebel sobre a situação
da trabalhadora assalariada, sobre a família e opressão das mulheres. Suas contribuições
reconheciam a opressão da mulher ligada a divisão sexual do trabalho na família e que se
aprofundou quando combinada com a relação de produção capitalista. Além disso, concebiam
uma economia doméstica comunal e o fim da propriedade privada como fundamental a
libertação das mulheres.
Tais pensamentos foram apreendidos pelos bolcheviques pós-Revolução e passaram a
debater sobre as leis familiares tradicionais. Estabeleceram um Código da Família que propunha
a substituição do casamento religioso pelo civil (abolir o poder da Igreja), o divórcio, a pensão
alimentícia, direitos iguais aos filhos (mesmo os ilegítimos) e a proibição da adoção de crianças,
pois o Estado seria seu tutor. Também idealizavam a união livre com o fim da lógica da
propriedade capitalista. O Código era uma “legislação reformista e revolucionária”
(GOLDMAN, 2014, p. 77), que rompia com costumes e enxergava o trabalho assalariado da
mulher como requisito para sua libertação.
Para agregar a mulher ao mundo produtivo, precisavam libertá-la do trabalho doméstico
e com essa intenção, criaram lavanderias, restaurantes e creches públicas assumidas por
trabalhadoras assalariadas e o Estado passou a ser responsável pela criação e alimentação das
crianças em lares comunais (CARRASCO; PETIT, 2012). Mulheres e homens passaram a ter
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seus salários separados e direito individual na propriedade, o que garantiria a igualdade de
gênero, mas contradizia aos princípios comunistas e em especial a tradicional cultura
camponesa que se baseava na comunhão de bens.
Conflitos políticos e o caos da realidade mostravam que o governo bolchevique não
estava preparado para organizar uma sociedade comunista. Camponeses tiveram sua produção
de grãos confiscada pelo Estado para alimentar as cidades e o Exército Vermelho, mas eles se
rebelaram, o que afetou mais ainda a economia. Então, Lênin, em 1921, com a intenção de
aumentar a produção e melhorar a economia, propôs a NEP (Nova Política Econômica),
substituindo o confisco por impostos fixos, permitindo que os camponeses vendessem seus
excedentes e restaurassem indústrias (livre comércio interno), estabelecendo a entrada de
investimentos estrangeiros e a liberdade salarial. Para diminuir os gastos do Estado, começaram
a cobrar pelos serviços que antes eram públicos, devolveram crianças aos pais, diminuíram o
apoio aos lares comunais, o que dificultou o trabalho das mulheres. Desviando dos princípios
marxistas, a NEP “transformou o proletário “ditador” em um escravo assalariado comum, como
seus irmãos em países não abençoados pela ditadura socialista” (BERKMAN, 2007, p.110).
No que tange aos lares comunais, estes foram criados com o intuito da autogestão, mas
a falta de apoio especializado e as condições precárias em que viviam, fez com que a maioria
das crianças não fizesse nada o dia todo. Os que sobreviviam não tinham estudos e nem sabiam
um ofício, eram acostumados com a irresponsabilidade, liberdade e abandono. Com o retorno
as suas famílias, muitos fugiam, se envolviam no crime e na prostituição, não aceitavam
participar dos cursos profissionalizantes propostos pelo Estado e criavam uma subcultura
(normas, gírias e costumes) marginal.
Críticos passaram a enxergar como a família tinha uma importante função na formação
humana das crianças, mas as reais condições de existência não permitiam que aceitassem mais
bocas para alimentar. Dessa forma, o Estado decidiu destinar uma quantia monetária para que
as famílias as recebessem de volta, além de doar pequenos lotes e isentar por 3 anos dos
impostos estatais. Essa atitude era menos onerosa do que manter os lares comunais. Só que, na
realidade, muitas famílias passaram a usar o trabalho não pago dessas crianças, o que
representou “vidas de trabalho sem fim, pobreza e exploração” (GOLDMAN, 2014, p. 140).
Além disso, aumentaram os casamentos civis, divórcios e pedidos de pensão
alimentícia, o que gerava novos conflitos. Mulheres camponesas eram abandonadas com filhos
e não tinham como trabalhar, recorrendo aos tribunais das cidades próximas, mas muitos
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camponeses viviam da produção agrícola e não tinham dinheiro para pagar a pensão estipulada.
Nas comunas, elas não tinham direito a usar a propriedade por serem sozinhas, somente homens
maiores de 18 anos e que contribuíssem com a força de trabalho por mais de 6 anos é que
detinham esse direito. A cultura camponesa era mais resistente as alterações sociais, culturais,
econômicas e políticas.
A redistribuição de terras da nobreza entre os camponeses, os fizeram recuperar antigos
costumes como o trabalho coletivo de base familiar, a propriedade e meios de produção comuns,
decisões coletivas, casas multifamiliares, distribuição igualitária do fruto do trabalho e
autossuficiência. Mas o poder em administrar o lar e distribuir o fruto do trabalho era do
homem, ou seja, permanecia patriarcal. Mulheres viúvas, com o marido doente ou incapaz
podiam assumir essa função, mas seu poder era limitado, não podendo comercializar gado,
arrendar a terra e nem ter documentos em seu nome. Caso o marido falecesse podia ainda ser
expulsa.
Após a guerra civil, o trabalho para a mulher ficou mais escasso, muitas foram demitidas
e substituídas por soldados e imigrantes. Não podendo se cadastrar em centros de emprego,
algumas tiveram que se prostituir. O departamento de mulheres do Partido Comunista lutou
para frear as demissões, principalmente, das grávidas e aumentar a qualificação das
trabalhadoras.
Lênin apoiava a igualdade na família e no trabalho, mas não concordava com a formação
de secretarias especificas para os problemas femininos porque não se seriam demandas da
classe trabalhadora e eram desconexas com a economia, principalmente, quando se referiam a
sexualidade. Para ele, quando o problema econômico da Rússia fosse resolvido, os demais
automaticamente se resolveriam. Nye (1995) argumenta que os homens temiam que as
mulheres exigissem a liderança do Partido Comunista e que “o marxismo deixa de lado as
questões da família e do sexo por se tratarem de assuntos privados e nada terem a ver com a
produção” (NYE, 1995, p. 72).
O Código de Terra, criado em 1922, passa a incluir a mulher na distribuição de terras e
decisões da vida na comuna, esbarrando novamente na organização familiar e nas relações de
gênero. Goldman (2014) destaca que o Código da Terra pouco alterou a estrutura patriarcal no
campo. Os camponeses eram os que mais reclamavam das reformulações feitas no Código da
Família e no Código de Terra em relação ao divórcio e a pensão.
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Apesar das delegadas e da legislação tentarem mudar a situação de opressão e
exploração das mulheres russas, elas percebiam que a realidade se impunha. As práticas sociais
subvertiam as leis e não conseguiam sobreviver sem a instituição do casamento, já que sempre
viveram um papel de dependência econômica e desvantagens (eram mães, analfabetas, sem
qualificação profissional). Faziam o trabalho produtivo e reprodutivo, mas não tinham direito
a propriedade e com a instituição do divórcio eram prejudicadas, pois não conseguiam produzir
na terra sozinhas e, além disso, tinham de trabalhar como assalariadas para pagar um homem
para cuidar de suas terras. Mulheres solteiras tinham poucas proteções e, às vezes, eram
exploradas sexualmente.
Em situações de poder, seja em cooperativas agrícolas, no Partido ou no Congresso eram
excluídas, não tinham apoio e seu trabalho desprezado. Isso mostra que “séculos de poder
patriarcal, estruturando as mais básicas instituições sociais, econômicas e culturais, não
poderiam ser facilmente desmontados somente pela lei” (GOLDMAN, 2014, p. 228). Apesar
de defenderem a igualdade, não consideravam as mulheres como iguais.
A percepção da realidade fez com que as mulheres rejeitassem “diversas das mais
progressivas características da lei soviética, elas procuravam limitar o divórcio, estabelecer
medidas punitivas para relações extraconjugais e limitar as responsabilidades dos homens com
filhos nascidos fora do casamento. Ironicamente, elas procuravam restabelecer muitas
características do sistema patriarcal da lei czarista”. (GOLDMAN, 2014, p. 294). Mais
conservadoras e com a situação real de desigualdade que viviam, queriam restabelecer e
preservar a unidade econômica familiar. Carrasco e Petit (2012, p. 93) reforçam, que “na família
e nas relações pessoais é onde se refletem mais lentamente as grandes transformações
humanas”.
Com a morte de Lênin em 1924, houve uma disputa pelo poder estatal entre Trotsky e
Stálin. Divergências quanto a ampliação da revolução pelo mundo, fez com que Stálin vencesse
e se tornasse um ditador tirano. Stálin eliminou todos os seus opositores, prendeu e matou
diversos populares; impôs a proibição do aborto e do reconhecimento de filhos ilegítimos e
obrigou o processo judicial para os divórcios. De acordo com Nye (1995, p. 60), “as práticas
stalinistas da década de 1920 exigiram rápida industrialização, desenvolvimento militar, ordem
e disciplina a todo preço”. Houve grande avanço econômico, mas em contrapartida programas
sociais foram cancelados, a família foi restaurada, condenaram o homossexualismo e o aborto.
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Carrasco e Petit (2012, p. 127) argumentam que “a traição stalinista deixou a classe
operária sem direção revolucionária. Permitiu, em primeiro lugar, a vitória do fascismo e nos
últimos anos tem sido o fator decisivo, junto com a social-democracia, para frear as
mobilizações revolucionárias que ocorreram”. A falta de um Partido coerente em suas
ideologias condenou o socialismo ao fracasso. Ele se apresentava como “herdeiro genuíno da
visão socialista original. Mascarando seu enfoque restrito à produção com a retórica vazia da
emancipação feminina, abandonou sua promessa de socializar o trabalho doméstico e fomentar
relações mais livres e iguais entre homens e mulheres” (GOLDMAN, 2014, p. 395). Antunes
(1999, p. 22) também destaca como motivo do fracasso a não superação da subordinação do
trabalho pelo capital:
A experiência soviética (e seu desfecho histórico recente) demonstrou como
foi impossível destruir o Estado (e também o capital) mantendo-se o sistema
de metabolismo social do trabalho alienado e heterodeterminado. O que se
presenciou naquela experiência histórica, foi, ao contrário, a enorme
hipertrofia estatal, uma vez que a URSS quanto os demais países póscapitalistas mantiveram os elementos básicos constitutivos da divisão
hierárquica do trabalho.

Conflitos teóricos e de poder, burocracias e uma forte tradição patriarcal e capitalista
fizeram a Rússia retroceder e falhar na construção de uma sociedade socialista. Uns queriam
mudar rapidamente a sociedade russa com princípios comunistas, outros acreditavam nas
pequenas mudanças até a transformação completa, mas ambos usaram de coação e até da
violência, o que contrariava os objetivos iniciais da Revolução que era combater o autoritarismo
e a opressão, instaurando a liberdade.
A respeito das relações de gênero, Kolontai (2011, p. 35) afirmava que “uma
transformação de todas as bases sociais que condicionam o conteúdo moral da Humanidade”
tem de ser precedidas de uma reeducação. As divergências ideológicas mais a realidade com
seus costumes tradicionais mostraram que “séculos de poder patriarcal, estruturando as mais
básicas instituições sociais, econômicas e culturais, não poderiam ser facilmente desmontados
somente pela lei” (GOLDMAN, 2014, p. 228). Embora a Revolução Russa tenha sido a
experiência moderna que mais se discutiu acerca da igualdade de gênero, sua experiência nos
mostra que não importa a sociedade, a luta das mulheres não é apartada de uma trama de poder
e interesses divergentes.
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CAPÍTULO III
A condição da mulher no Brasil
Arei a terra, plantei, enchi os celeiros, e nenhum homem podia se igualar
a mim! Não sou eu uma mulher? Eu podia trabalhar tanto e comer tanto
quanto um homem – quando eu conseguia comida – e aguentava o chicote
da mesma forma! Não sou eu uma mulher? Dei à luz treze crianças e vi a
maioria ser vendida como escrava e, quando chorei em meu sofrimento de
mãe, ninguém, exceto Jesus, me ouviu! Não sou eu uma mulher?
Depoimento de Sojourner Truth (DAIVIS, 2016, p. 71).

Os Retirantes – Cândido Portinari
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3.1 O trabalho da mulher brasileira

Não diferente do restante do mundo, a mulher brasileira enfrenta a desigualdade, a
opressão e a exploração, tanto no mercado de trabalho como no âmbito privado do lar. A sua
presença no mercado de trabalho, desde a década de 1970, aumentou “de 18 para 57 milhões,
enquanto o número de homens nessa condição não chegou a duplicar, aumentando de 80 para
147 milhões” (ABRAMO, 2001, p. 77). Na esteira dos movimentos feministas e das crises
econômicas, a incorporação feminina ao mercado de trabalho acompanhou a queda da taxa de
fecundidade e da ampliação da escolarização (BRUSCHINI, 1998), mas não provocou a
extinção da divisão sexual do trabalho, ao contrário, ela persistiu. De acordo com Hirata (2002,
p. 280), a divisão sexual do trabalho “é considerada como um aspecto da divisão social do
trabalho, e nela a dimensão opressão/dominação está fortemente contida”.
Os movimentos sociais de mulheres, o Congresso das Operárias da Metalurgia de São
Bernardo, o aumento do emprego feminino e o serviço de assistência social contribuíram para
a filiação dessas trabalhadoras ao sindicato da categoria a que pertenciam. Mesmo assim, não
foram alteradas as atitudes sexistas dos dirigentes e nem a discriminação na composição da
diretoria51.
Mesmo assim, as mulheres continuaram suas reivindicações e conquistaram no artigo
7º da Constituição Federal Brasileira de 1988, além da igualdade jurídica (art. 5º, I), a proibição
da discriminação salarial, de funções e de admissão; a ampliação da licença maternidade para
120 dias, a licença paternidade e a assistência gratuita em creches e pré-escola, a eliminação da
proibição do trabalho noturno e a integração do trabalho doméstico na Previdência Social. Isso
não quer dizer que, efetivamente, sejam cumpridas.
Historicamente, o trabalho da mulher brasileira também é tido como complementar
porque cabe aos homens o provimento das necessidades da família, mas com a crise estrutural
capitalista essa situação se alterou. O cenário da acumulação flexível, com a reorganização do
mundo produtivo e das relações de produção, implicou num contexto de inseguranças e
incertezas para a classe trabalhadora. A mulher não retornou ao lar e permaneceu como fonte
de exploração para os capitalistas. O capitalismo cria “uma relação aparentemente ‘harmônica’

51

Lembrando que somente em 1993 com a aprovação da Lei de Cotas que as mulheres passaram a compor a
diretoria dos sindicatos (30%).
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entre precarização e mulher, criando formas diferenciadas de extração do trabalho excedente”
(NOGUEIRA, 2011, p. 195).
O novo paradigma produtivo, marcado pelas inovações tecnológicas, flexibilidade do
processo produtivo, novos métodos de gestão do processo de trabalho, criaram e alteraram
guetos ocupacionais. Muitas tiveram admissão marginalizada, em espaços com um valor social
inferior, atividades que se tornaram feminizadas como secretária, recepcionista, telemarketing,
professora, costureira, cozinheira e manicure, na área de serviços (empregada doméstica,
balconista, caixa, setor público52) que absorveu as desempregadas; a tempo parcial,
subcontratadas e/ou terceirizadas. Abramo (2001) acrescenta que essa inserção considera
imagens de gênero, isto é, as construções sociais e históricas a respeito do papel da mulher que
condicionam o seu acesso e as condições de seu trabalho (postos de trabalho, remuneração,
acesso a qualificação).
Essas atividades, correspondentes ao setor terciário da economia, são intensivas, pouco
qualificadas e rotineiras, instáveis, mau remuneradas e desprotegidas (HIRATA, 2002, 2007;
BRUSCHINI, 2006, 1998; ABRAMO, 2001). Lembrando, ainda, que quando se considera a
raça/etnia, a classe e/ou idade a segregação ocupacional e a exclusão do mercado de trabalho é
ampliada.
Araújo (2007) destaca que atividades, antes ocupadas pelas mulheres, como fábricas de
higiene bucal, de confecções, de maquiagem (ABRAMO, 2001) foram masculinizadas, o que
significou o desemprego de muitas mulheres. Como consequência, tem-se o aumento do
trabalho informal, principalmente, do trabalho a domicílio, com extensas jornadas de trabalho,
muitas vezes de forma clandestina, evitando a demanda do contratante com os direitos
trabalhistas e sem amparo do sindicato.
Outro marco a destacar foi o aumento do custo de vida e a degradação dos serviços de
educação, saúde e moradia, resultando numa sobrecarga do trabalho doméstico das mulheres,
que precisam suprir as necessidades básicas da família e/ou melhorar o rendimento através da
inserção no trabalho remunerado. Muitas, inclusive, se tornaram “chefes” de família, assumindo
sozinhas os encargos da produção da existência.
A carga imposta pelo sistema do capital sobre as mulheres para manter a
família nuclear está se tornando cada vez mais pesada, e a situação delas no
espectro da pobreza está sempre mudando para pior, em vez de ser aliviada
como pretendia a retórica da “oportunidade igual para as mulheres” e da
52

No setor público são utilizados critérios de seleção de trabalhadores de forma universalista, mas não impedem,
que posteriormente existam discriminações de gênero.
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“eliminação de qualquer discriminação de gênero” (MÉSZÁROS, 2002, p.
302-303).

A ampliação do conceito de trabalho, a partir de 1992, que inclui a produção familiar e
atividades para o autoconsumo (antes não consideradas como trabalho nas estatísticas),
contribuiu para visibilidade do trabalho feminino (BRUSCHINI, 1998), inclusive o da mulher
do campo, que passa a compor 40,4 % da força de trabalho no Brasil.
A bipolarização do mundo do trabalho (HIRATA, 2002) ocorrida no final do século XX,
levou algumas mulheres a ocupar cargos de prestígio social (médica, advogada, engenheira,
dentista, juíza) e as demais continuaram ligadas ao setor de serviços, vivendo na precariedade.
No entanto, poucas conseguem chegar a cargos de direção ou de hierarquia elevada, porque
estar nestes territórios, estereotipados como masculinos, significa deter poder. Piovesan (2011,
p. 77) destaca que
[...] em termos de participação na iniciativa privada, tendo por base as 500
melhores e maiores empresas (segundo a revista Exame), apenas três mulheres
exerciam posição de presidente. Numa avaliação do Guia das 100 melhores
empresas para trabalhar, as mulheres constituíam apenas 24% do universo de
gerentes e 7,7% de diretores de primeiro escalão.

Para melhorar a situação laboral, muitas mulheres passaram a investir na escolarização,
uma vez que se constata que as dificuldades para as mulheres com nível de instrução mais baixo
são maiores que dos homens na mesma situação. Todavia, é uma ilusão, já que estudos e
pesquisas (ABRAMO, 2001; CASACA, 2009) apontam que quanto mais investem em capital
humano, mais alarga a diferença salarial entre mulheres e homens.
Na diferença de rendimentos entre homens e mulheres, a porcentagem que se
atribui à discriminação de gênero varia, segundo o país, entre 10% e 85% e
tende a ser superior a 50% nos países em desenvolvimento. Em nenhum país
latino-americano os rendimentos de homens e mulheres com o mesmo nível
de instrução são equivalentes (ABRAMO, 2001, p. 80).

Nos anos de 1980 e 1990, Nogueira (2011, p. 187) destaca, baseando-se no relatório da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 2010, “que a taxa de atividade da força de
trabalho feminina aumentou de 50,2 para 51,7 % entre 1980 e 2008, enquanto a taxa de
atividade da força de trabalho masculina caiu de 82,0 para 77,7 %”, porém, isto não quer dizer
que a desigualdade (discriminação das funções, hierarquias baseadas no sexo, salários desiguais
para as mesmas atividades) tenha diminuído. A mulher vive uma relação conflituosa entre
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realização profissional e pessoal, embora a necessidade econômica dite a decisão final. O que
ocorreu é que muitas mulheres passaram a adiar a maternidade e permaneceram ativas no
emprego durante esta.
A opção pelo adiamento da maternidade, além do motivo econômico, é porque não
conseguem retornar ou tem de adiar o retorno, devido à falta de creches, o rendimento ser
insuficiente para terceirizar o trabalho doméstico/cuidados, a impossibilidade de arranjos com
parentes e vizinhas para cuidar das crianças, a distância do trabalho e jornadas não flexíveis.
Em decorrência da real situação no lar e no mercado de trabalho, Saffioti (2013, p. 95) observa
que
[...] a própria mulher que, insegura num mundo em que ela conta como uma
variável a ser manipulada segundo as conveniências da situação, no qual não
lhe cabe nenhum poder de decisão, no qual, enfim, ela joga com a
desvantagem de ser mulher, situa seus alvos em planos pouco ambiciosos.

Procurando vencer as barreiras do preconceito e também em função das crises
econômicas, as mulheres estão cada vez mais presentes em profissões, socialmente, concebidas
como masculinas: caminhoneira, frentista, arbitra e juíza de futebol, pilota de avião, taxista, na
construção civil; mostrando que sua atuação está cada vez mais diversificada. Não podemos
deixar de mencionar a primeira mulher com o cargo de Presidência da República, Dilma
Rousseff, em 2010, mas para os demais cargos públicos o número de mulheres ainda está muito
aquém do esperado.
Apesar dos espaços e da independência econômica conquistados, as mulheres
brasileiras, em grande parte, ainda encontram dificuldades para se inserir e permanecer no
mercado de trabalho. Desde uma logística do trabalho doméstico e de cuidados como driblar
práticas discriminatórias e sexistas, estereótipos, precariedade e rendimentos inferiores. Sua
sobrecarga no trabalho doméstico, especialmente, contribui para seu trabalho seja considerado
secundário, não consiga se qualificar e sofra desigualdades no mercado de trabalho.
O Brasil, atrasado economicamente e culturalmente, continua sendo um país patriarcal
e desigual. As mulheres, principalmente, as negras, indígenas, pobres e do campo, são as que
mais carregam o fardo da exclusão social, da pobreza e da violência, mostrando que além do
gênero, as desigualdades promovidas pela classe e a raça/etnia são desafios a serem enfrentados.
Estaremos apresentando a seguir como se constitui o trabalho doméstico, espaço
estereotipado como feminino, mas que contribui para a manutenção da sociedade.
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3.2 Um olhar sobre o trabalho doméstico
Mesmo que ainda continuem atentas ao forno e ao fogão para que a comida
não queime, as mulheres já não podem ser esquecidas no fundo de um quarto
escuro (CARRASCO; PETIT, 2012, p. 9).

Partindo de contribuições da Economia Feminista e do conceito de divisão sexual do
trabalho, refletiremos sobre o trabalho relegado às mulheres pela cultura patriarcal – o trabalho
doméstico

e

de

cuidados53.

Vinculado

a

função

da

maternidade,

“permanece

predominantemente sob a responsabilidade das mulheres, estejam elas inseridas no espaço
produtivo ou não” (NOGUEIRA, 2010, p. 59).
É importante atentarmos para este território em que a divisão sexual do trabalho, o
machismo e as formas de opressão e exploração nos ficam ocultas e também por ser o que,
socialmente, justificou a inferiorização da mulher no âmbito econômico, moral, social, político
e intelectual.
Os afazeres domésticos não são considerados trabalhos por se tratar de
atividades de manutenção das condições para a realização do legítimo
trabalho; este sim, verdadeiramente produtivo, posto que se consubstancia em
produtos com valor monetário. Além disso, esse trabalho é pago por meio de
salário e realizado no domínio público[...] O ocultamento das tarefas
domésticas não parecem ser unicamente uma discriminação contra o trabalho
realizado dentro do lar. Essencialmente, diz respeito à tradição e aos costumes
da sociedade em relação ao papel feminino, ao qual secularmente foi atribuído
o exercício dessas atividades. Seu lugar legítimo continua sendo referido ao
lar (SAFFIOTI, 1987, p. 46).

A Economia Feminista contribui com este estudo por que critica o conceito de trabalho
racionalizado pela economia clássica e neoclássica54; a falta de atenção dada a esfera
reprodutiva pelo marxismo55 ortodoxo e as “representações abstratas do mundo usadas
habitualmente pelos pesquisadores, onde se omite e exclui às mulheres e à atividade
fundamental que estas realizam, não conseguindo, assim, analisar suas restrições e situações
específicas” (CARRASCO, 1999, p.2). Coelho (2009b, p. 129) acrescenta que o paradigma
predominante na Economia ignora outras atividades produtivas, embora não valoradas no
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O trabalho de cuidados implica o cuidado com outro ser humano, com animais, natureza, com a vida.
O trabalho doméstico é destinado ao autoconsumo familiar e não é mercantilizável, portanto, não é considerado
pela economia. O pensamento econômico alegou que o trabalho doméstico da mulher devia ser valorizado e
protegido no salário do marido, suficiente para manter a família.
55
A partir dos anos 60, feministas marxistas passaram a questionar a invisibilidade pela economia das mulheres
nas análises da divisão do trabalho na família e no trabalho assalariado, procurando identificar uma base material
para sua opressão (CARRASCO, 1999).
54
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mercado, que tem extrema importância na “satisfação das necessidades materiais e emocionais
das pessoas e, no limite, para a sobrevivência da própria espécie”. Hirata (2002, p. 22)
acrescenta que algumas teorias “ignoram as relações de poder entre homens e mulheres dentro
da família e a existência de obstáculos de ordem ideológica às atividades econômicas das
mulheres”.
Com isso, não só se amplia o aporte teórico sobre relações de gênero como aprofundase sob as perspectivas de análise do trabalho e “esta reformulación tiene consecuencias en lo
que entendemos por “trabajo productivo”, que en este otro planteamiento pasa a ser evaluado
en función de su capacidad para garantizar las necesidades reproductivas” (QUIROGA, 2009,
p. 83).
Desde pequenas, as mulheres são socializadas no trabalho doméstico ao lado de suas
mães que lhes ensinam variadas tarefas que são conciliadas no dia – a – dia: cozinhar, lavar,
passar, costurar, limpar a casa e cuidar das crianças menores. Também lhes inculcam os papéis
de mãe e esposa como natural e promovedora de realização pessoal. Cegos a diferença entre os
sexos, seus pais oferecem uma visão parcial da realidade e idealizam a configuração da família
burguesa.
Sobre essa construção cultural, Silva (1997, p. 61) relata que
[...] de modo geral, a esfera feminina situa-se no mundo doméstico privado,
da produção de valores de uso para o consumo do grupo familiar, da
reprodução da espécie e do cuidado das crianças, dos velhos e dos incapazes,
enquanto que as atividades de produção social e de direção da sociedade,
desempenhadas no espaço público, são atribuições masculinas.

As mulheres são representadas na sociedade como “donas” de casa, o que remete a uma
empresa, como se ela fosse a patroa, a chefe; mas, apesar de ser gestora do cotidiano, este termo
é ingênuo se compreendermos que, ao final, quem domina e manda na casa é o homem, o “chefe
da família”, o patriarca. Não podemos ignorar que tal poder é oriundo do seu trabalho produtivo
que se materializa todo mês na forma de dinheiro.
Muitas vezes o termo dona-de-casa serve para desvalorizar a mulher, correspondendo
nas entrelinhas a um não-trabalho, desconsiderando a árdua entrega individual ao bem-estar da
família. É negligenciado que, através do trabalho no âmbito do lar, os homens garantem para
si e para seus descendentes, “os meios necessários à produção diária e à reprodução da vida”
(SAFFIOTI, 2004, p.105).
O capitalismo se aproveita da divisão sexual do trabalho no âmbito da família para o
seu deleite, e reforça, socialmente, o trabalho doméstico como um trabalho inferior e amplia a
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desigualdade entre mulheres e homens. Marx (1982, p. 155), inclusive, destaca a concepção do
capitalista: “[...] só é trabalhador aquele que emprega a força de trabalho – que diretamente
produza mais-valia, portanto, só o trabalho que seja consumido diretamente no processo de
produção com vista à valorização do capital”. Mulheres e homens só são trabalhadores quando
estão imersos no mercado de trabalho e em contrapartida, mulheres que se dedicam ao trabalho
doméstico não se reconhecem como trabalhadoras.
O governo do lar se transformou em serviço privado, a mulher converteu-se
em primeira criada, sem mais tomar parte da produção social. Só a grande
indústria dos nossos dias lhe abriu de novo - embora apenas para proletária o
caminho da produção social [...] de maneira tal que, se a mulher cumpre os
seus deveres no serviço privado da família, fica excluída do trabalho social e
nada pode ganhar, e se quer tomar parte da indústria social e ganhar sua vida
de maneira independente, lhe é impossível cumprir com as obrigações
domésticas (ENGELS, 1987, p. 75).

Quando convoca a mulher para se inserir no mercado de trabalho, a ganância e o afã por
extrair sobretrabalho “condiciona de forma absoluta todas as suas atividades e instituições e,
para obter esses lucros, revoluciona todas as relações sociais que encontra em seu caminho"
(CARRASCO; PETIT, 2012, p. 30), entrando em contradição com o próprio patriarcado. Para
o capitalista é mais rentável ter as mulheres como fonte de exploração, já que a elas se paga um
salário menor que o dos homens, e, também, se despede com facilidade quando é preciso cortar
gastos ou em momentos de crise econômica, utilizando-se de justificativas equivocadas como
sua importância no desempenho do trabalho doméstico. Quando isso acontece,
contraditoriamente, ressalta-se a positividade dessa atividade e carrega-a com ideologias de
gênero: a mulher é a rainha do lar, mulher ideal é dona de casa e boa mãe. Todavia,
[...] se há desemprego na família significa mais trabalho para as mulheres;
mais bens e serviços terão que ser produzidos na casa. Da mesma forma,
quando o Estado quer reduzir gastos nas políticas sociais é sobre as mulheres
que recai mais trabalho de cuidados (DI SABBATO, 2009, p. 18).

Trabalhar no lar e fora dele pode além de uma dupla jornada de trabalho acarretar uma
dupla opressão e Lagarde (2011, p. 128) orienta que esta última depende “del lugar que ocupan
las mujeres em la producción y en la reprodución, del tipo de relaciones de producción en las
que están imersas, así como de las características del control sobre su cuerpo y su sexualidade”.
O trabalho doméstico, considerado como reprodutivo, serve ao capital na forma de
manutenção e reprodução da força de trabalho (NOGUEIRA, 2010). A mulher,
[...] no universo da vida privada, consome horas decisivas no trabalho
doméstico, com que possibilita (ao mesmo capital) a sua reprodução, nessa
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esfera do trabalho não-diretamente mercantil, em que se criam as condições
indispensáveis para a reprodução da forca de trabalho de seus maridos
filhos/as e de si própria. Sem essa esfera da reprodução não-diretamente
mercantil, as condições de reprodução do sistema de metabolismo social do
capital estariam bastante complicadas, se não inviabilizadas
(ANTUNES,1999, p. 108-109).

Ela não só produz os meios de existência através do trabalho doméstico, diminuindo os
encargos do capitalista, já que se fosse um trabalho pago, o capitalista teria de aumentar o
salário dos homens; como reproduz biologicamente a vida (ou futura força de trabalho para o
capital). A função reprodutiva é mais percebida pela sociedade, porém, não é reconhecida pela
economia e, para Faria (2009), os âmbitos produtivo e reprodutivo se determinam mutuamente.
Duran (1983, p. 20-21) explicita bem essa questão:
A dona-de-casa (sic) maneja objetos cujo valor de uso transforma,
depositando neles seu trabalho e aumentando seu valor. Seu trabalho de
transformação material de bens é tão necessário que uma greve geral das
donas-de-casa produziria um desabamento imediato de toda a economia. É
um trabalho coletivamente necessário e não faz sentido catalogá-lo como
produtivo ou improdutivo, sobretudo quando na linguagem comum se tende a
equiparar o produtivo com o necessário ou com o útil. Não existe nenhum
trabalho tão necessário em nossa economia como o das donas-de-casa e nas
condições atuais, a divisão das tarefas que elas fazem, entre os trabalhadores
da economia exterior, requereria uma massa de trabalhadores três vezes maior
do que o número atual de trabalhadoras nas economias domésticas. (Grifos da
autora).

A desigualdade nas relações de gênero e o discurso da natureza feminina ligada a
reprodução biológica contribui para a separação do mundo público e privado, trabalho
produtivo56 e improdutivo, produção e reprodução, cujas práticas sociais para mulheres e
homens são distintas. Invisível e não valorizado socialmente, por não gerar um valor econômico
e nem mais valia, segundo o conceito de trabalho sob os princípios liberais, o trabalho das
mulheres ficou confinado ao universo privado do lar, suprindo a esfera da reprodução da vida
(alimentação, vestuário, socialização, afeto e desenvolvimento humano) ou -economia para la
vida (QUIROGA, 2009) -, dependente economicamente dos pais ou maridos e do Estado.

56

O trabalho produtivo, segundo Antunes (2013b), é o trabalho que gera mais valia ao capitalista e que serve para
valorizar o capital. Apesar das pesquisas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) passarem a
perguntar nos diagnósticos sobre os afazeres domésticos (BRUSCHINI, 2006), ainda não é um dado considerado
pela economia. A Economia Feminista considera o trabalho doméstico como modo de produção específico, ao
qual as mulheres são consideradas uma classe social. Ao considera-lo produtivo contrasta com as categorias
marxistas e com a lógica capitalista.
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Carrasco e Petit (2012, p. 33) ponderam que o capitalismo incorpora o trabalho feminino
e não socializa o seu trabalho doméstico, como a Rússia o fez pós Revolução, porque, assim,
não o deseja. Por isso, afirma Nogueira (2010, p. 60) que “ a luta por uma divisão sexual do
trabalho mais justa se refere, portanto, também a uma luta contra o próprio capitalismo”. A
presença das mulheres no mercado de trabalho não altera a configuração do seu trabalho no lar;
ainda é um campo resistente às mudanças.
Vejamos um exemplo hipotético. Se em uma fábrica determinada um patrão
explorasse 50 operários e extraísse como mais valia mensal 1000 dólares, seria
mais conveniente a ele contratar 50 operárias a mais e, supondo que lhes
pagasse o mesmo que aos homens e que tudo se mantivesse igual, extrairia
delas outros 1000 dólares a mais por mês. Já não teria 1000, mas 2000 dólares
de mais valia. Com esse excedente, poderia facilmente construir creches,
restaurantes, lavanderias coletivas, para que toda as mulheres pudessem
trabalhar [...]. Supondo desses 2000 dólares ele gastasse 500 para os serviços,
ficaria ainda com 1500, com os quais não contava antes (CARRASCO;
PETIT, 2012, p. 33).

Se as mulheres participam do mundo produtivo, porque a participação no trabalho
doméstico é desigual? É um fardo de gênero? Essa realidade nos mostra que os direitos
conquistados pelas mulheres são ainda frágeis e cessam no âmbito do lar quando a mulher está
sujeita

a

um

contrato

social

e

sexual

impregnado

pela

ideologia

patriarcal.

Na família, existem relações de poder inscritas nas obrigações e direitos de cada membro,
atribuídos em função do sexo e o poder apresenta duas faces: a da potência e da impotência57
(SAFFIOTI, 2004). Nesta, “as mulheres são socializadas para conviver com a impotência; os
homens – sempre vinculados à força – são preparados para o exercício do poder” (SAFFIOTI,
2004, p.84) e este só pode ser partilhado entre iguais. Segundo a autora, as mulheres são
treinadas a serem menos violentas e a conviver com a impotência.
As famílias reproduzem relações sociais marcadas pelo patriarcado e pela lógica
capitalista (competição, mercantilização, autoritarismo), desejáveis pela sociedade burguesa.
Nogueira (2010, p. 60), inclusive, acrescenta que “na família patriarcal, o homem tende a
legislar a vida da mulher e extorquir dela um quantun significativo do seu trabalho doméstico”.
A divisão sexual do trabalho no lar implica uma sobrecarga de trabalho às mulheres, mesmo
que ambos cheguem do trabalho remunerado no mesmo horário. Os homens geralmente
contribuem/ajudam no trabalho doméstico, em tarefas mais “valorizadas” como buscar as
57

Saffioti (1995) alega que a maioria dos homens também se situa no âmbito da impotência quando se considera
a classe e a raça/etnia, mas quando se considera o gênero está em posição privilegiada. Inclusive, ressalta que a
violência que comete contra a mulher pode ser pensada sobre a necessidade de demonstrar poder na relação (que
não goza nas outras relações sociais).
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crianças na escola e ajudar nas tarefas e/ou cozinhar (MELLO, 2011; CARRASCO, 2008). A
respeito disso, Hirata (2002, p. 25) afirma que “os novos contornos da divisão sexual do
trabalho ou suas novas modalidades deixam persistir a própria divisão sexual, que se apoia tanto
na hierarquia social do masculino sobre o feminino quanto na divisão do trabalho doméstico
entre homem e mulher”.
Existe uma diferença relacionada a dedicação ao trabalho doméstico entre as mulheres,
pois a solteira tem mais autonomia ao realizá-lo e menos afazeres. Já a casada, mesmo tendo
outra pessoa adulta com quem compartilhar os afazeres domésticos, se vê a realizá-los sozinha,
isto é, duplica a sua responsabilidade em relação ao trabalho, além de envolver também uma
dedicação ao bem-estar emocional da família. A mulher, principalmente a casada, através do
seu corpo e do seu trabalho, torna-se um ser-para los-otros (LAGARDE, 2011). Diferente do
homem, ela, comumente, não tem escolha na hora de realizar determinados afazeres domésticos
como preparar alimento, cuidar das crianças e idosos, lavar roupas, costurar, limpar o banheiro,
entre outros.
O trabalho realizado no espaço privado não é um trabalho remunerado58 porque é difícil
contabilizar o tempo gasto com as diversas atividades que realiza e por não ser constante (tem
pausas), mas é onde o peso da divisão sexual do trabalho é maior, já que sua realização fica a
cargo, em maior parte, das mulheres. No entanto, mesmo com pausas é um trabalho realizado,
até mesmo, nos fins de semana e feriados, numa jornada que extrapola 10 horas e que requer
planejamento, pois baseia-se no tempo da família. Bruschini (2006) alega que deveria ser
considerado um trabalho não remunerado e não como inatividade econômica (não-trabalho),
devido ao elevado tempo gasto com a realização dos afazeres domésticos.
De acordo com o gráfico 9.9 da Síntese de Indicadores Sociais de 2008 realizado pelo
IBGE, podemos perceber que as mulheres ocupadas são as que mais dedicam seu tempo com
os afazeres domésticos (20,9 médias de horas). Em 2014 (gráfico 4.11), a média de horas
voltadas aos afazeres domésticos pelas mulheres aumentou (21,2 médias de horas) e ainda tem
uma distância significativa da média de horas dos homens (9,2 em 2008 e 10,0 em 2014). Se os
estudos do IBGE considerassem as mulheres “sem ocupação”, certamente o tempo médio de
afazeres domésticos seria maior. Hirata (2002, p. 19) diz que “a análise da economia doméstica
desconhece as situações reais e as práticas dos atores”.

58

Dalla Costa (1971) defendeu o salário para o trabalho doméstico, mas causou polêmica entre as feministas que
acreditavam que isto legitimaria a prisão da mulher ao lar.
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FONTE: IBGE, 2009, p. 207.

FONTE: IBGE, 2015, p. 77.

Quando as mulheres investem na escolaridade e no trabalho remunerado, externalizam
o trabalho doméstico a outras mulheres, diminuindo seus encargos, mas não totalmente. São
elas ainda responsáveis por organizar a rotina e “dar ordens” a empregada doméstica, mas
corre-se o risco de negar ou mascarar o patriarcado e a condição de opressão. Destaca- se que
as mulheres que realizam o trabalho doméstico remunerado, geralmente, são negras e pobres, o
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que confirma a teoria do nó59 desenvolvido por Kergoat (2010) e Saffioti (2004). A exploração
de gênero é incorporada à hierarquia de classe e raça/etnia e com isso, a relação dominaçãoexploração para as mulheres pobres e negras é ainda mais intensa60. Ela “sofre mais diretamente
do que o homem os efeitos da apropriação privada dos frutos do trabalho social” (SAFFIOTTI,
2013, p. 73).
Desde o período Colonial, no Brasil, é estabelecido para as mulheres negras a função no
âmbito do lar e até hoje vemos que essa realidade não mudou. Tal construção social tem uma
base material e ideológica – o modo de produção escravista e só foi concebido enquanto um
problema na segunda onda feminista (MELLO, 2011). Em uma pesquisa realizada em 2014
sobre inserção das mulheres no mercado de trabalho realizada pelo Ministério do Trabalho e
Previdência Social (MTPS) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o emprego
doméstico é constituído em 92% por mulheres (5,9 milhões) e, destas, 17 % são negras, com
baixa escolarização e salário menor que as brancas (10%), mostrando como estão imbricados
gênero-classe-raça (PORTAL BRASIL, 2016).
Mesmo que a tecnologia tenha contribuído para diminuir o esforço físico do trabalho
doméstico, a jornada de trabalho não diminuiu e nem todas conseguem comprar esses
eletrodomésticos. Quando a situação econômica da mulher pobre se deteriora, a mesma recorre
as relações de parentesco e vizinhança (muito comum no campo), até porque não se encontram
creches suficientes para atendê-las. Com o crescimento dos filhos, algumas conseguem retornar
ao mercado de trabalho e outras não, pois seu capital cultural está desatualizado. É mister
lembrar que o Estado cumpre sua função aliada ao sistema patriarcal, de modo que não altere o
status quo. Não constrói creches o suficiente, não socializa o trabalho doméstico, muito menos
lhes oferece lazer. Tavares (2011, p.10) indica que o “desafio para a política pública brasileira,
no momento, é promover a conciliação do trabalho com as responsabilidades familiares e
implementar medidas que eliminem desigualdades e discriminações no local de trabalho”.
Kolontai (1918, p. 1) em seu discurso às mulheres trabalhadoras, alerta que “{...} ainda
que as mulheres tenham os mesmos direitos sob a lei, a vida, em contrapartida, não foi liberta:
a operária, a camponesa, ainda estão submetidas à servidão aos seus afazeres domésticos, sendo

59

A teoria do nó engloba o enlace entre patriarcado-capitalismo e racismo, numa relação dialética, mostrando que
a mulher negra e pobre é mais sacrificada que o homem pelo sistema e pela sociedade.
60
Ressaltamos que somente a partir da Proposta de Emenda Constitucional 72/2013(PEC 66/2012- Pec das
domésticas), é que se estabelece a igualdade de direitos trabalhistas entre as/os empregadas/empregados
domésticas/domésticos e as/os demais trabalhadoras/trabalhadores urbanos e rurais. Segundo o DIEESE “o
trabalho doméstico no Brasil é, na maioria das vezes, exercido pela mulher negra. Entre 2004 e 2011, a proporção
de mulheres negras ocupadas nos serviços domésticos no país cresceu de 56,9% para 61,0%” (DIEESE, 2013, p.
6).
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ainda uma escrava de sua própria família”. Por mais que tenham os mesmos direitos que os
homens, são ainda conduzidas a serem escravas da família, dos afazeres domésticos e da
sociedade, seja por dependência, medo ou por não enxergar e para além da aparência. Nesse
último caso, a naturalização da condição da mulher é internalizada e perpetuada por elas
mesmas.
O trabalho doméstico ainda é um problema que se faz latente na atualidade e não se
pode ignorar que é imbuído de uma divisão sexual do trabalho e de ideologias de gênero.
Mesmo atuantes no mercado de trabalho, essa responsabilidade recai sobre os ombros da mulher
e uma alternativa seria o trabalho doméstico e de cuidados socializados, mas como coloca -lá
em prática sob relações sociais e de produção baseadas na lógica patriarcal, racista e capitalista?

3.3 A dificuldade em Ser Mulher do Campo no Brasil
Nossa autêntica identidade coletiva nasce do passado e se nutre dele –
pegadas sobre as quais caminham nossos pés, passos que representem
nossas andanças de agora – mas não cristaliza na nostalgia. Somos o que
fazemos, e, sobretudo o que fazemos para mudar o que somos: nossa
identidade reside na ação e na luta. Por isso a revelação do que somos
implica na denúncia do que nos impede de ser o que podemos ser
(GALEANO, 1990, p.16).

Ser do campo, por um bom tempo, era carregar sobre os ombros estereótipos de pessoas
atrasadas, rústicas, –as/os caipiras e jeca tatus-, que impediam a modernidade, o que as
inferiorizava e discriminava na sociedade. Inclusive, Paulilo (2004, p. 231) acrescenta que “a
ideia de que os camponeses são repositórios de culturas tradicionais é uma ideia recente, pois
até o século XVIII os europeus os viam como uma rematada antítese da cultura. Para os
pensadores sociais medievais, eles eram bestiais e servis por natureza”. Hoje em dia, ser do
campo é sinônimo de luta, resistência e de um viver melhor, tanto que muitas pessoas têm
deixado a cidade pela tranquilidade e vida saudável do campo.
O campesinato foi predominante no período feudal europeu e sua característica era a
produção para a subsistência e a pouca relação com o mercado. Pelo fato do Brasil não ter
vivido o feudalismo e sim a escravidão, o campesinato teve outros contornos. As trabalhadoras
e trabalhadores que, aqui, viviam no campo tem seu conflito social iniciado com a colonização,
com a extração do pau-brasil, com o estabelecimento das capitanias hereditárias e depois das
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sesmarias pelos portugueses, da monocultura e do latifúndio. Tudo isso contribuiu para uma
formação social complexa, entrelaçando diversas identidades e uma mudança da vida no campo.
Historicamente, muitas dessas pessoas foram expropriadas de suas terras, do direito ao
trabalho e mais que isso, do direito de viver. Outros, acumularam mais terras e passaram a
explorar a força de trabalho dos pequenos agricultores. Em tese, pouco mudou, se antes a força
de trabalho explorada produzia cana-de-açúcar e café, hoje produz milho, soja e algodão.
Com o período imperial e a abolição da escravidão, foi criada a Lei de Terras, em 1850,
que regulamentava as propriedades, mas Welch (2009, p. 144) salienta que “a classe dominante
tinha em mente era a transformação da terra em mercadoria para que a vasta maioria de
posseiros brasileiros, imigrantes e escravos libertos não tivesse recursos para adquiri-las”,
transformando-os em força de trabalho barata no mercado capitalista. A questão agrária acabou
ficando sob o domínio dos Estados e, principalmente, dos coronéis que compunha as oligarquias
rurais. Surge nesse contexto a figura do grileiro, que falsificava os títulos de terra e os vendia,
gerando conflitos no campo. Com esse cenário, “percebe-se uma dinâmica em sentido contrário
ao modo de vida caipira, simples, artesanal, de subsistência, harmonicamente integrado `a
preservação das condições naturais do meio ambiente e da própria vida” (AGRÍCOLA, 2014,
p. 156).
Um dos primeiros movimentos de contestação no campo no Brasil surge no Nordeste,
por volta dos anos de 1950, levado à cabo por trabalhadoras e trabalhadores contra os coronéis
do açúcar e com o apoio dos partidos de esquerda de cunho socialista constituindo a Liga
Camponesa. Todavia, sempre foi uma luta desigual, em que imperava a violência e vistas
grossas do Estado.
No Estado Novo, procurou-se reduzir o poder das oligarquias rurais, mas a resistência
destes desembocou num golpe militar que passou a perseguir os movimentos populares do
campo. Nesse período foi criado o Estatuto da Terra pela lei n 4504/64 que previa uma Reforma
Agrária na qual haveria uma melhor distribuição das terras, para formar uma classe média rural,
o desenvolvimento da agricultura e frear os movimentos campesinos. Todavia, latifundiários e
fazendeiros se movimentaram para que, ao invés da distribuição de terras, tivessem apoio para
a modernização da agricultura. Com isso, agravou-se o problema fundiário e as trabalhadoras e
trabalhadores do campo tiveram que ir para as cidades.
Do campesinato que resistiu no campo nesse período, importante parcela
passa a se subordinar diretamente à agroindústria fornecedora de matériasprimas e consumidora de insumos e máquinas, e grande parte forma o
contingente de sem-terras e de agricultores semiproletarizados, um segmento

116

empobrecido e marginalizado pelas políticas públicas, além de discriminado
pela sociedade (CHRISTOFFOLI, 2012, p. 74)

Durante o regime militar foi criado a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária) a fim de diversificar a produção e expansão da fronteira agrícola. Tal fato
possibilitou a Revolução Verde61 que consistia em novas práticas agrícolas com uso de
mecanização no plantio, irrigação e colheita, fertilizantes e agrotóxicos e sementes
geneticamente alteradas para aumentar a produção-exportação e conter a fome nos países
subdesenvolvidos. No entanto, contribuiu também para a concentração de terras, contaminação
das águas e das terras, dependência de sementes e problemas de saúde.
Pressionados e até mesmo coagidos, muitas trabalhadoras e trabalhadores continuaram
a vender suas terras e migrar para as cidades em busca de novas oportunidades. Com as cidades
abarrotadas, acabaram por compor o exército industrial de reserva e os que permaneceram no
campo, “dependente da cultura de subsistência em suas propriedades quando estas permitiam
e, quando não, dependia do trabalho em outro local” (HOBSBAWN, 2015, p. 287) para se
manter/sobreviver. Ainda houveram os que passaram a servir o capital investindo em
tecnologia, maquinarias e exploração da força de trabalho alheia para aumentar a produção e
competir no mercado.
De acordo com Marx e Engels (2003, p.55-56), “a maior divisão do trabalho material e
intelectual é a separação entre a cidade e o campo”, dada em contradição com os interesses dos
camponeses que produziam a vida antes mesmo de existirem as cidades. Queriam transformálos em pessoas subordinadas, limitadas e alienadas através da propriedade privada dos meios
de produção, impossibilitando a constituição da omnilateralidade62 do ser humano. A respeito
disso, acrescenta Manacorda (1996, p. 81) que
[...] a omnilateralidade é, portanto, a chegada histórica do homem a uma
totalidade de capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de
capacidades de consumo e prazeres, em que se deve considerar, sobretudo o
gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador
tem estado excluído em consequência da divisão do trabalho.

61

A Revolução Verde, que mecanizou a agricultura, impulsionou a monocultura e o uso de insumos químicos,
contribui para aos que se renderam a esse tipo de agricultura uma divisão sexual do trabalho mais acentuada,
pois os homens que manejavam as máquinas, os agrotóxicos e recebiam o fruto do trabalho excedente (SOSA et
al., 2011).
62
Desenvolvimento amplo e livre do ser humano e das suas atividades criativas oposta a unilateralidade promovida
pela divisão do trabalho, pela propriedade privada e pelo trabalho alienado.
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Com a modernização das forças produtivas acreditava-se que acabariam com a vida
atrasada, com o tradicional, com as velhas relações sociais de produção do/no campo. Inclusive,
Marx acreditava que o campesinato viria, um dia, a findar-se, pois não se organizavam como
os operários. No entanto, Hobsbawn (2015) destaca que não só as (os) camponesas (es)
continuaram resistindo como, por outro lado, floresceram outras propriedades dominadas pelo
mercado capitalista orientadas à monocultura. Para o capital, “a agricultura era uma indústria
como qualquer outra, a ser conduzida segundo princípios de maximização de lucro, e o
fazendeiro um empresário. O mundo rural como um todo era um mercado, uma fonte de
trabalho, uma fonte de capital” (HOBSBAWN, 2015, p. 277).
Em contraposição ao avanço “modernização da agricultura” as camponesas e
camponeses empreendem esforços no sentido de garantir a existência a partir de uma outra
lógica. Nesse sentido, forjam uma identidade não só de resistência, mas de projeto de vida, onde
relações sociais, relações com a natureza, organização do processo de trabalho, produção,
distribuição e consumo, implicando uma transformação da estrutura social. Conforme Costa e
Carvalho (2012, p. 119),
[...] ainda que a resistência social e camponesa às tentativas, na maior parte
das vezes exitosas, da expansão da racionalidade capitalista (...) a
possibilidade de uma autonomia relativa da unidade de produção camponesa
pressuporá que tais famílias já estejam em fase de redefinição de sua
identidade (...) A redifinição de ou a passagem para essas identidades se
manifesta mais além do nível do indivíduo. Elas revelam a afirmação do
campesinato como sujeito social, como ator social coletivo, cuja direção
principal das ações está orientada para a superação das relações de dominação
e de subalternidade a que ele se encontre submetido.

Em locais periféricos e afastados das cidades, os que resistiram e lutaram pelo seu
pedaço de terra foram marginalizados pela sociedade e denominados pejorativamente de várias
formas, como se não tivessem cultura/existência ou não fizessem parte da história da
humanidade. Como se olhassem para o passado e não enxergassem o período em que eram a
maioria na sociedade e que provinham a existência de outrem através da produção agrícola. Na
verdade, tal invisibilidade e desprestígio na sociedade é decorrente da imagem que os citadinos
construíram a respeito deles: pessoas simples, sem estudo, pobres, que só lidam com a terra,
que se rebelam e emperram a modernidade. Tais estereótipos contribuíram para os tornarem um
segmento marginal da sociedade.
Com o fim da ditadura militar, os movimentos sociais populares pressionaram o governo
para a elaboração e inclusão na Constituição Federal (CF) de 1988 do reconhecimento da
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categoria trabalhador (a) rural (Lei n. º 5.889/73 e artigo 7º da CF) e da função social da
propriedade. No Art. 5, da CF, consta os limites do direito à propriedade:
XXII - É garantido o direito de propriedade, ou seja, usar seus bens e reavêlos de quem o possuir injustamente;
XXIII - A propriedade atenderá a sua função social, ou seja, em benefício do
proprietário e da coletividade;
XXIV - A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e
prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição.
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que
trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de
financiar o seu desenvolvimento
(Retirado
do
site:
http://todosentendendodireito.blogspot.com.br/2009/06/direito-depropriedade.html. Acesso 26 dez 2015).

A mundialização, a partir da década de 1980, encurta as distâncias geográficas, através
da tecnologia, para manter um mercado consumidor e garantir a acumulação, mas, de forma
avassaladora, traz mais impactos a vida de trabalhadoras e trabalhadores. Afirma Harvey (1996,
p. 307) que
[...] o capital é um processo, e não uma coisa. É um processo de reprodução
da vida social por meio da produção de mercadorias em que todas as pessoas
do mundo capitalista avançado estão profundamente implicadas. Suas regras
internalizadas de operação são concebidas de maneira a garantir que ele seja
um modo dinâmico e revolucionário de organização social que transforma
incansável e incessantemente a sociedade em que está inserido. O processo
mascara e fetichiza, alcança crescimento mediante a destruição criativa, cria
novos desejos e necessidades explora a capacidade do trabalho e do desejo
humano, transforma espaços e acelera o ritmo da vida. Ele gera problemas de
superacumulação para os quais há apenas um número limitado de soluções.

Com a crise capitalista e abertura econômica promovida pelo neoliberalismo, o campo
passa novamente por transformações. Surge um modelo de política agrária classista e uma
agricultura voltada para o agronegócio, com degradação da natureza, exploração da força de
trabalho camponesa e aplicação de insumos e agrotóxicos que permite a não proliferação de
pragas, aumentando a exportação e o lucro. Concordando com Alentejano (2012), vemos que,
no Brasil, a desigualdade na distribuição de terras abre espaço para camponeses migrarem para
outros estados fugindo da miséria e da fome e outros se sujeitando ao trabalho explorado.
Existem os que conseguem ser assentados, mas falta-lhes investimentos e apoio do Estado para
se restabelecerem. Além disto, Candido (2010, p. 13) reforça que “a reforma das condições de

119

vida do homem (e da mulher) brasileiro (a) do campo não deve ser baseada apenas em
enunciados políticos, ou em investigações especializadamente econômicas e agronômicas; mas
também no estudo de sua cultura e da sua sociabilidade”
Em alguns tipos de cultivo, os latifundiários utilizam o sistema de integração em que a
indústria entra com capital e assistência técnica e os agricultores com a força de trabalho.
Mesmo com a mecanização é preciso força de trabalho, permanente e temporária, por vezes em
condição de escravidão para realizar o trabalho de plantio, o combate as pragas e recolher os
restos deixados pelas máquinas.
No Brasil, apesar das inúmeras lutas e revoltas camponesas, da resistência
indígena e quilombola, o latifúndio prevaleceu e impôs ao país a condição de
um dos recordistas mundiais em monopolização da terra [...] ainda que sob
outras bases jurídicas –, a concentração fundiária segue sendo uma marca do
campo brasileiro (ALENTEJANO, 2012, p. 353).

Nesse período, as mulheres do campo adquirem visibilidade e se organizam, a princípio,
junto a Igreja Católica fundamentado pela Teologia da Libertação. A Igreja Católica queria
evitar o contato com as ideias do movimento feminista porque este, em grande medida, apoiava
o controle da natalidade, o aborto, o divórcio, considerados tabus pelos religiosos. Por esse
motivo, tal luta assumiu mais um caráter classista que feminista, ou seja, acreditava-se que
equacionando a questão econômica, a condição das mulheres automaticamente se resolveria.
Contudo, as mulheres observaram que suas reivindicações específicas ficariam em segundo
plano, tendo que assumir o feminismo na luta.
Vale ressaltar que as mulheres passaram a ser reconhecidas e ter direitos enquanto
trabalhadoras rurais com a Constituição de 1988, pois antes desta, somente os homens tinham
direito a previdência e a sua aposentadoria só era repassada a esposa com sua morte.
Atualmente, além da previdência, conquistaram o direito ao auxílio e salário maternidade, a
documentação pessoal e profissional através do Programa de Documentação da Trabalhadora
Rural, acesso a crédito (Pronaf Mulher) e o direito a ter o nome na terra (titulação conjunta),
independentemente do estado civil.
Ter seu nome na documentação da terra é especialmente importante para as
mulheres nos casos de separações, abandono ou morte dos maridos ou
companheiros, por ser comum, no meio rural, a prática dos homens (titulares
das terras) permanecerem na terra após a separação, com a saída da mulher e
dos filhos. A titularidade conjunta evita a venda da terra ou sua inclusão como
garantia de empréstimos pelos homens, sem o conhecimento de suas esposas
ou companheiras (CINTRÃO, 2011, p. 196).
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A partir de 1995, somaram suas agendas a outros movimentos como Movimento
Autônomo de Mulheres (MMA), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), ao Movimento Sem
Terra (MST), Movimento dos Atingidos pelas Barragens (MAB), a Pastoral da Juventude Rural
(PJR), a Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR), Via Campesina, entre outros. Nesse
contexto, destaca Boni (2012, p. 124) que
[...] usa-se menos o conceito de campesinato ou pequena produção e mais a
caracterização de cada movimento social, como sem-terra, assentado,
pequenos agricultores. Mas é na última década do século que ocorre a adoção
de um conceito genérico para designar esses agricultores, é a utilização do
termo “agricultura familiar”.

Sobre a citação acima, Brandão (2012, p. 110) adverte que as categorizações decorrem
“de fora” e que as comunidades criam seus próprios nomes, “dizem quem são e criam categorias
distintivas internas e específicas de seu modo de vida”.
Dentre as principais pautas desses movimentos citamos: reclamavam documentos
pessoais, reconhecimento profissional e político, direito a igualdade, saúde e a educação,
políticas públicas e o direito à terra. De todas as reivindicações, o direito à terra é fundamental
para a produção e reprodução da família, por isso as mulheres são as que mais reivindicam, fora
que algumas famílias são chefiadas somente por elas. Cintrão e Heredia (2006, p. 195) nos
lembram que “as mulheres participam tanto das lutas pela terra quanto em lutas pelo direito à
manutenção do seu modo de vida e de acesso aos recursos naturais, que dependem do acesso
ao território”.
A respeito do que Boni (2012) nos alerta, a adoção do termo agricultura familiar
condizia com a concepção de que a mecanização e a monocultura alteravam a agricultura
direcionada somente para a subsistência, característica do campesinato. A agricultura familiar
se tornaria uma aliada do capitalismo e dependente de recursos públicos. Inclusive foram
criados programas de crédito como o Pronaf, pelo decreto n◦ 1946/96, que para ser beneficiado
era preciso se enquadrar como agricultor familiar. Diante da possibilidade de serem
beneficiados por esses direitos e aumentar a renda familiar, trabalhadoras e trabalhadores se
veem diante de um conflito quanto a sua identidade. Ora tem de se adequar ao que a legislação
prevê e ora ao que condiz com a sua realidade, história ou cultura.
Contrariando a tese do fim do campesinato, Conte (2014, p.77) alerta que “nem todos
os agricultores são capitalizados, integrados e bem-sucedidos no sistema, como quer
compreender o conceito de agricultura familiar” e se o campesinato não resistisse através do
trabalho familiar e da policultura, as cidades estariam abarrotadas de miseráveis.
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No meio acadêmico brasileiro também não há um consenso de categorização dos
trabalhadores que vivem no/do campo, devido a diversidade de características que compõe a
produção da vida desses indivíduos das camadas populares e que se ressignificam mediante as
transformações na sociedade. Contudo, não podemos ignorar que muitas trabalhadoras e
trabalhadores, se apoiando no trabalho familiar, continuaram (re) produzindo a vida na
perspectiva do campesinato, ou seja, voltado a subsistência e com pouca relação com o mercado
capitalista.
Num evento científico que participamos na Universidade Rural de Pernambuco 63
estavam reunidos diversas trabalhadoras e trabalhadores do campo e percebemos uma
pluralidade de denominações: agricultores rurais, assentados, atingidos por barragens,
indígenas, pescadores, ribeirinhos, quilombolas, entre outros. Além destes, tivemos a
oportunidade de dialogar com povos de terreiro e ciganos que até então não havíamos esbarrado
nas andanças de nossas pesquisas empíricas. A oportunidade em participar deste evento nos
mostra o quanto a totalidade é difícil de ser percebida/apreendida.

Foto 05: Mística dos povos e comunidades tradicionais em Pernambuco.
Fonte: NEVES, 2015.

O que percebemos neste evento, além das diversas identidades ali presentes, é que
buscam se fazer ouvir, como afirmado por Brandão (2010, p. 354):
a) Unem-se para proclamar seus direitos e cobrar do poder público e de ONGs
promessas e parcerias, inclusive as que se referem a salvaguardas que vão
desde territórios patrimoniais até "patrimónios culturais imateriais";

63

O evento reuniu o II Seminário de Agroecologia, III Seminário de Agroecologia de Pernambuco e II jornada
dos Povos de Pernambuco na Universidade Rural de Pernambuco nos dias 22 a 24 de setembro de 2015.
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b) Inserem-se de maneira, em alguns casos, inovadora e rentável em regiões
económicas menos periféricas do mercado de bens, sobretudo no que se refere
a produtos de coleta da natureza;
c) Redefinem-se como agentes de sustentabilidade anteriores às políticas
públicas dirigidas à salvaguarda do meio ambiente.

A identidade dessas trabalhadoras e trabalhadores perpassa diversos âmbitos como o
econômico (o que e como produzem), o cultural (origem, costumes e tradições), o geográfico,
o político (consciência de classe e participação em movimentos sociais) e o da resistência que
influencia na sua autonomia, nas ideologias e na auto identificação.
Deve-se destacar que a sua identidade não é única, corresponde, por exemplo, ora a
origem do local em que residem ora ao tipo de trabalho que realizam. Quando questionados,
não dizem somente sou quilombola, mas sou quilombola, sou pescador, sou agricultor familiar,
sou extrativista. São múltiplas identidades que compõe sua cultura.
Essa multiplicidade de denominações e significados nos mostra que a realidade é
complexa e repleta de nuances socioculturais. Precisamos ter cautela ao nomeá-los e deixar que
eles nos digam quem são. No entanto, observamos que algumas características são comuns na
cultura das Comunidades que estudamos/pesquisamos e “que ficam ocultas quando se
empregam outras categorias” (LITTLE, 2004, p. 253). Essas características coadunam com o
que alguns autores chamam de povos e comunidades tradicionais, que trataremos no
subcapítulo seguinte.
Em 2003, o II Programa Nacional de Reforma Agrária incorporou a reivindicação
feminina do direito à terra, que já estava prevista na Constituição Federal de 1988, mas que não
era monitorada e cumprida efetivamente (e ainda não é).
As contradições entre o estabelecimento do termo agricultura familiar pelo Estado com
a luta e modos de vida das trabalhadoras e trabalhadores do campo provocou uma cisão e
mudança na denominação do Movimento Autônomo de Mulheres (MMA) para Movimento de
Mulheres Camponesas (MMC), em 2004. Há que se evidenciar que corresponde, também, a
uma resistência social perante o enquadramento governamental, as ofensivas do capital e/ou
para preservar e reproduzir uma identidade construída. Após essa alteração, o Movimento
ganhou maior expressão no cenário brasileiro. Passou a defender a construção de novas relações
de gênero, o empoderamento das mulheres, a igualdade e a liberdade. O Movimento percebe
que as mulheres do campo e da cidade possuem um modo de vida diferente (as reivindicações
e a desigualdade das mulheres de classes diferentes são sentidas de forma divergente), mas,
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mesmo assim, em seus documentos, enfatizam que a igualdade deve alcançar todos os seres
humanos.
Hoje em dia, os movimentos sociais do campo, em especial as mulheres têm lutado pela
segurança e soberania alimentar64, com base na Agroecologia, pela ampliação e garantia dos
direitos humanos, pela sustentabilidade do ambiente, educação voltada as suas realidades e que
valorize o saber popular, política de comercialização de seus excedentes e respeito a diversidade
étnica/racial, de gênero, econômica, cultural e ecológica.
Mesmo com direitos conquistados, grande parte das mulheres do campo ainda precisam
vencer as desigualdades na esfera privada do lar. A divisão sexual do trabalho por vezes é rígida
e se perpetualiza pela cultura patriarcal e pela ausência de oportunidades laborais. Ela fica
dependente do trabalho do marido e presa ao trabalho reprodutivo. Há uma grande distância em
como é percebida e como se percebe. Fica dividida entre o novo que se apresenta através dos
movimentos sociais de mulheres e a sua realidade concreta. Todavia, a compreensão que essa
divisão do trabalho não é natural, que são sujeitas de ação e transformação, pode contribuir na
construção de outras relações de gênero e minimizar as relações assimétricas de poder que as
prejudica.

3.3.1 Divisão Sexual do trabalho no campo

Parcela considerável dos estudos/reflexões tendem a considerar que as mulheres do
campo, por produzirem a sua existência sob um contexto marcado historicamente pelas
desigualdades de classe e etnia/raça, suportam docilmente a reprodução da dominação
masculina, já que os questionamentos/rupturas no que tange às relações de gênero tardam a
chegar nesses espaços. O campo é concebido em grande medida, por um lado, como local
esquecido e por outro, como se as pessoas que lá habitam não alterassem suas condições de
existência e tão pouco que questionassem as relações de gênero. Supostamente, acreditamos ser
este o pensamento de quem lá as esquece.
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Segundo Stelide e Carvalho (2012), segurança alimentar é uma política pública que parte da premissa que os
indivíduos têm direito a alimentação e o Estado deve prover-lhes de recursos para isto. Já soberania alimentar é
categorizado por Vivas (2014) como o controle sobre a alimentação, isto é, o que se come e o que se cultiva. Para
isto, é necessária terra, água, sementes, os quais nem sempre têm acesso no embate cotidiano contra o Estado e o
capital.
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Como os seres humanos fazem parte de uma totalidade, o campo não fica imune à
divisão sexual do trabalho. As mulheres do campo, historicamente, produzem para o consumo
familiar, seja na forma de alimentos ou serviços (costurar, lavar roupa, limpar casa) dentro da
casa ou em seu entorno (horta, quintal65 e/ou roça). Esse trabalho doméstico excede esses
afazeres, articulando-se também com o trabalho de cuidados (crianças, doentes e idosos), com
a afetividade e a socialização. Já o homem, dedica-se a roça (plantar, cultivar, colher, roçar)
(ALVES, SILVEIRA et al, 2012; MAIA, 2004).
Perrot (2015, p. 111) afirma que a manutenção da vida no campo no século XVIII
acontecia da seguinte forma: “ a vida das camponesas era regrada pela da família e dos ritmos
dos campos. Numa rígida divisão de papéis, tarefas e espaços. Para o homem, o trabalho da
terra e as transações do mercado. Para a mulher, a casa, a criação de animais, o galinheiro e a
horta”.
O trabalho doméstico, geralmente, faz com que sejam as primeiras a acordar e as últimas
a dormir, pois preparar alimentos, organizar a casa e cuidar dos familiares é uma atividade que
parece não ter fim. Só que o trabalho doméstico para a mulher do campo se torna mais difícil,
já que a falta de acesso a água encanada, eletrodomésticos, luz e outros itens básicos, faz com
que tenha que cortar lenha para acender o fogão, caminhar distâncias consideráveis para buscar
água ou lavar roupa no rio, cultivar e coletar as hortaliças que vai servir no almoço, matar e
limpar a galinha, entre outras atividades.
Não que o trabalho do homem na roça seja menos penoso, mas é oriundo de uma divisão
sexual do trabalho a qual não se perguntou se a mulher gostaria de realizar e isto não seria uma
aberração já que nos primórdios da humanidade elas lidavam diretamente com a natureza e
foram responsáveis pelo surgimento da agricultura. Um olhar apressado pode considerar
“natural” tal divisão do trabalho, mas se as mulheres em sociedades anteriores se dedicavam a
agricultura, porque não inverter esses papéis? Porque a agricultura adquiriu valor econômico e
cabe ao homem usufruir dele. Logo, a divisão sexual do trabalho no campo também implica
relações de poder, nas quais o homem decide e divide as tarefas. Sobre isso, lembramos que as
relações sociais acompanham as atividades materiais, criando valores sociais e, ao mesmo
tempo, tensões.
Tal como aconteceu na cidade, as mulheres do campo tiveram suas funções laborais
ligadas à sua função biológica, ou seja, realizariam o trabalho reprodutivo (e no máximo do
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Geralmente, nos quintais, as mulheres cultivam além de alimentos, flores ornamentais e, em especial, plantas
medicinais que indica saberes reproduzidos através das gerações sobre cura de enfermidades.
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entorno da casa) porque lhe cabia cuidar das crianças. Junto a ideologia de gênero em torno da
maternidade, trabalhar na roça se constituiu culturalmente em sinônimo de trabalho pesado
(PAULILO, 1987), que cabe ao homem realizar por ter mais força física, amparando-se numa
visão patriarcal. No entanto, quando há necessidade em intensificar o trabalho, as mulheres são
recrutadas a auxiliá-los66. Também crianças e jovens apoiam a economia familiar no campo.
Lobo (2011, p. 152) lembra que
[...] as tradições de masculinização e feminização de profissões e tarefas se
constituem às vezes por extensão de práticas masculinas e femininas: homens
fazem trabalhos que exigem força, mulheres fazem trabalhos que reproduzem
tarefas domésticas. Mas, mais do que a transferência das tarefas, são as regras
da dominação de gênero que se produzem e reproduzem nas várias esferas da
atividade social.

O trabalho familiar no campo obedece às distinções de gênero e regras de hierarquia
num movimento de oposição, mas também de complementaridade. Ainda que existam funções
pré-determinadas, impera a solidariedade na produção da existência. A causa disto também
sucede da policultura (hoje com ênfase em práticas agroecológicas 67) que envolve a
participação de toda a família, diferentemente do que acontece com a monocultura
(impulsionada pela Revolução Verde). Mesmo que as crianças estejam em um período na
escola, no contra turno ajudam a mãe ou o pai no trabalho doméstico e/ou agrícola, que envolve
transmissão de saberes, mas ideologias de gênero, isto é, podem contribuir para uma divisão
sexual do trabalho mais flexível ou impetuosamente patriarcal.
Esta divisão sexual do trabalho não tão rígida depende muito das condições
materiais da família, onde há necessidade econômica e falta de mão-de-obra
masculina, como filhos homens em idade produtiva, por exemplo, a mulher
vai para a roça e pesca com o marido desempenhando as mesmas atividades
(BONI, 2005, p. 64).

No senso comum, o trabalho doméstico é considerado leve (PAULILO, 1987) e o
trabalho na roça uma ajuda (inclusive muitas mulheres não se consideram agricultoras ou
trabalhadoras rurais). Uma ajuda que, em grande medida, a sobrecarrega, porque não está livre
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Precisamos lembrar que muitos homens migram para outras regiões em busca de melhores oportunidades e,
nesse caso, as mulheres retomam as atividades na agricultura de subsistência. Em muitos casos, o não retorno dos
maridos faz com que se tornem chefes de família. A insuficiência de força de trabalho, faz com que a mulher seja
recrutada e sobrecarregada.
67
A prática agroecológica não atenta contra o meio ambiente, associa diversos cultivos (rotação de culturas) e
manejos do solo, evitando a perda de nutrientes; produzem sementes, utiliza-se de adubo orgânico/compostagem
e saberes tradicionais e/ou controle manual das pragas (não usam agrotóxicos), fazendo interação com a criação
de animais (GLIESSMAN, 2008). O resultado é a proteção da biodiversidade e alimentos sadios.
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das obrigações domésticas. Não só na roça, mas essencialmente no entorno da casa a mulher
do campo contribui significativamente para o orçamento familiar, pois sua produção evita
gastos no mercado da cidade e essa produção exige dedicação diária.
Embora essas atividades não sejam levadas em conta, inclusive pela família, as mulheres
campesinas contribuem para o bem viver68, não só das pessoas como da natureza. Preocupamse com a alimentação saudável, livre de venenos que degradam a natureza e, para isso, são as
responsáveis pela horta, pela manutenção das sementes crioulas e criação de animais para o
autoconsumo; socializam aos filhos os cuidados com o manejo sustentável, para não
contribuírem com a depredação ambiental, e saberes ancestrais sobre formas de convivência
(viver bem com menos e o sentido de comunidade, por exemplo) e de reciprocidade à natureza;
cultivam plantas ornamentais, ensinam/cultivam o compartilhar com quem tem menos, entre
outras dinâmicas.
A perspectiva do ‘bem viver' leva a apagar ou diluir os limites entre âmbitos
estipulados convencionalmente como diferentes, como separados: a
sociedade, a economia, a cultura. Portanto, convida a realocar a economia
como parte de um sistema único no qual é inseparável da sociedade, da
cultura, e da natureza mesma, não como um campo cingido, separado, com
uma lógica diferente, alheia ao cuidado da vida. Por sua vez, o reconhecimento
da diversidade leva a valorizar a dimensão econômica de atores e dinâmicas
vistas só como sociais (LÉON, 2008, p.11).

Por isso, são as mulheres do campo que mais se apresentam na luta pela soberania
alimentar, isto é, pelo direito de produzir alimentos saudáveis; pelo direito a terra, pela defesa
da agricultura familiar e contra o modelo econômico alicerçado no agronegócio e no
patriarcado.
Quando a deteriorização econômico-social se apresenta, as mulheres do campo se
tornam assalariadas (dificilmente com carteira assinada) ou contratadas temporárias, mas estes
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Desde que o mundo passou a perseguir o desenvolvimento, a natureza foi afetada. O próprio mundo se
dicotomizou em países desenvolvimentos e subdesenvolvidos, no qual os últimos deviam buscar atingir a situação
do primeiro. O bem viver ou buen vivir é uma concepção que tem sua origem com os povos originários andinos e
estabelece princípios de convivência harmoniosa entre a natureza e os seres humanos. É conhecido também por
Sumak Kawsay (Bolívia), Suma Qamaña (Equador) ou Tepo Porã (guaraní), constituindo-se num movimento atual
de resposta ao modelo de desenvolvimento neoliberal que mercantiliza a vida e leva a natureza a níveis
insustentáveis. Mesmo que apresente diversos posicionamentos, por ser um conceito em construção, reflete as
experiências concretas do modo de produzir e organizar a vida ancestral em harmonia com a natureza promovido
pelos povos e comunidades tradicionais, principalmente os indígenas, e estimula o pensar uma sociedade diferente.
Ao questionar a economía e a sustentabilidade se nutre das análises da Economia Feminista (considera a
importancia do trabalho reprodutivo das mulheres) e da Agroecologia (construir um desenvolvimento rural mais
justo e sustentável, através de conhecimentos agrícolas tradicionais, garantindo a soberanía alimentar dos
agricultores/as). Ver mais em Ugalde (2014); Léon (2008); Acosta (2012); Gudynas (2011); Caporal (2004).
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são momentos de precisão, porque não costumam se ausentar do lar e nem se habituam a
trabalhar fora de seu lugar de “domínio” (HEREDIA, 1979). Porém, sua inserção nessas
atividades acontece quando as crianças já não dependem tanto de seus cuidados. Geralmente,
as mais velhas cuidam das menores e a mãe pode se ausentar. Contam também com a
cooperação das vizinhas e parentes e a situação melhora com a entrada das crianças na escola.
Trabalhar fora de casa não garante que seja apartada do trabalho doméstico, pelo
contrário, sobrecarrega-se, pois precisa deixar tudo “ajeitado” e quando retorna ainda precisa
dar conta do que sobrou. Além disso, muitas vezes o dinheiro recebido é repassado ao marido
que decide o destino do mesmo.
Mais que as mulheres do espaço urbano, suas atividades são ocultadas pelas pesquisas
estatísticas, porque soma-se as desigualdades de classe e raça/etnia e a exclusão social. Já
anunciava Perrot (2005, p. 11) que “ as mulheres agricultoras ou de artesãos, cujo papel
econômico era considerável, não são recenseadas, e seu trabalho, confundido com as tarefas
domésticas e auxiliares, torna-se assim invisíveis. Em suma, as mulheres ‘não contam’”.
Todavia, é necessário considerar que as mulheres não suportam a situação de
desigualdade passivamente. As contradições do dia a dia impulsionam contestações e
resistências e isso pudemos ver no episódio da venda das esposas, na revolta pelo preço dos
pães, nos embates durante a revolução russa, entre outras experiências históricas. O problema
é que a luta das mulheres, seja do campo ou da cidade, permanecem por longo tempo na
invisibilidade ou são desconsideradas socialmente. Uma forma de mostrar descontentamento
ou simplesmente dizer: quero ter meu trabalho valorizado, pode ser percebida na participação
em grupos de produção associada69. E hoje vemos que mais que as mulheres da cidade, o
protagonismo nessa forma de organizar o trabalho provém das mulheres do campo.
Com o reconhecimento como trabalhadora rural na Constituição Federal de 1988 e com
o acesso à documentação e as políticas públicas, as mulheres do campo tiveram a oportunidade
de se unirem em grupos para se dedicar a produção associada e obter independência econômica,
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A produção associada enquanto categoria histórica nos remete às relações sociais, econômicas e culturais que
os seres humanos construíram ao longo da história e que lhes confere singularidades na produção e reprodução da
vida social. Tais relações estiveram presentes nas sociedades primitivas, socialista e capitalista e são mediadas
pelo trabalho. Ela confere a unidade básica da sociedade dos produtores livres associados, instituída a partir da
posse coletiva dos meios de produção, conduzindo a um conjunto de práticas que dão identidade aos diferentes
grupos que assim se organizam [...]. Coletivamente, tais trabalhadores organizam o trabalho e a vida mediante
decisões democráticas, coletivas e práticas autogestionárias. Nesta, eles tomam para si o controle dos meios de
produção e do processo de trabalho, o poder de decisão e o destino dos frutos do trabalho (CAETANO; NEVES;
ALMEIDA, 2015, p. 4-5).
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construir autonomia pessoal, política e econômica, empoderar-se, ampliar os horizontes, trocar
experiências e transformar as relações familiares.
Através da formalização da produção associada, as mulheres têm acesso a crédito e
políticas públicas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)70 e o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), podendo comercializar seus produtos. Mas para poder se
cadastrar a esses programas precisam ter a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf), que
geralmente está em nome do marido, mostrando que a agricultura familiar acaba sendo sexista.
Essas experiências de produção estão sujeitas a retrocessos porque as mulheres
enfrentam muitos desafios. As dificuldades não recaem somente sobre a produção e
comercialização, mas nas relações de gênero. Requer, fundamentalmente, persistência, diálogo
com o companheiro que pode se opor ou criar empecilhos, organizar a dinâmica da organização
familiar e reconhecer-se como sujeita de direitos e capacidades. Também demanda recuperar e
implementar saberes construídos num espaço maior que o lar – a comunidade.

3.4 Povos e Comunidades tradicionais – relação ontológica com a Pachamama71
A Terra da gente é sua geografia, sua ecologia, suas terras, seus vales, suas
montanhas, suas florestas, seus rios, seus minerais, seus animais, seus
pássaros, seus campos, suas colinas, seus desertos, mas é também o que
mulheres e homens fazemos nela (FREIRE, 2012, p.45).

Antes de tratarmos das comunidades pesquisadas, de suas configurações, suas
experiências e práticas e do aprofundamento sobre as relações de gênero estabelecidas pelas
mulheres pesquisadas (e seus companheiros), acreditamos ser relevante discutir sobre as
diversas identidades coletivas (re) construídas pelas pessoas que vivem no campo (ou no mundo
rural).
Existem denominações normativas e políticas que os agrupa como camponesas (es),
agricultor as (es) familiares, produtoras (es)/trabalhadoras (es) rurais ou trabalhadores do
campo, entre outras expressões. Essa imprecisão decorre, por um lado, do modelo de agricultura
que utilizam, das suas definições políticas e do seu histórico e, de outro, das formulações de
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Geralmente os grupos de produção associada se envolvem com o PAA, que requer uma produção menor e depois
com o PNAE. De acordo com a SOF (Sempreviva Organização Feminista), “a porcentagem de mulheres entre os
fornecedores do PAA saltou de 21%, em 2009, para 50% do total de participantes em 2014” (2016, p. 26).
71
Pachamama significa Mãe-Terra, que sustenta a vida, para os povos andinos, presente no conceito de Bem Viver.
Os Incas denominavam a Pachamama como a deusa da fertilidade. Ver mais em Gutierrez, 2006.

129

políticas públicas mantidas pelo Estado. Mais que isso decorrem de ambivalências e
contradições próprias da sociedade capitalista.
Castells (1999, p. 22) lembra que “para um determinado indivíduo ou ainda um ator
coletivo pode haver identidades múltiplas. No entanto, essa pluralidade é fonte de tensão e
representação tanto na auto-representação quanto na ação social”, pois existem identidades
estabelecidas pela sociedade (mais precisamente por instituições) e pelos próprios grupos
sociais. Mesmo em um sistema considerado hegemônico, acreditamos estar nas experiências
singulares a unidade orgânica que estabelece diferentes níveis de arranjos sociais que
transcrevem as identidades culturais.
Aqui, apresentaremos o que nosso grupo de pesquisa (GEPTE) opta por identificá-los –
povos e comunidades tradicionais, acepção utilizada por Grzebieluka (2012), Brandão (2012),
Diegues (2000), Little (2004) e Cruz (2012), que, em linhas gerais, designa-os pessoas que
vivem uma relação particular com a natureza, como as sociedades autóctones ou originárias,
buscando a reprodução ampliada da vida a partir de relações sociais com a natureza distintas
das que se apresentam na sociedade capitalista.
Todavia, temos ciência que não podemos naturalizar e generalizar as características dos
povos e comunidades tradicionais sem dar o devido valor as dimensões empíricas e política,
porque como já dizia Marx (1982), o ser humano ao transformar a natureza através do trabalho,
transforma a si mesmo e a influência da modernidade e da lógica capitalista pode afetar a
relação harmoniosa e ontológica do ser humano-natureza. Além do que “o costume não pode
se dar ao luxo de ser invariável, porque a vida não é assim nem mesmo nas sociedades
tradicionais” (HOBSBAWM, 1984, p.10).
Ser humano e natureza, na sociedade capitalista, passaram a ser considerados, em grande
medida, como unidades separadas e pagou-se um caro preço por isso, pois hoje estamos vivendo
o resultado dessa cisão como, por exemplo, o aquecimento global, o derretimento de geleiras,
tsunamis, a extinção de espécies nativas e sementes crioulas, entre outras catástrofes.
Mesmo assim, pelo fato desses povos e comunidades tradicionais produzirem sua
existência em lugares sociais marginais, devido a ocupação histórica do território brasileiro,
consideramos que tenham práticas, experiências, vivências, concepções de mundo, saberes e
identidades singulares, bem como formas próprias de se relacionar com a natureza que oferecem
um aporte analítico fundamental na compreensão que mesmo inseridos no contexto capitalista,
existem trabalhadoras e trabalhadores que não a concebem como mercadoria. E isso legitima
sua resistência, identidade e existência. Inclusive, a palavra tradicional implica em
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[...] uma forma ativa e presente de resistência à quebra de um reduto interhumano de relações ainda centradas mais em pessoas e redes de reciprocidade
de/entre sujeitos-atores através de produto do trabalho, do que em coisas e
trocas de mercadorias através de pessoas, tomadas elas próprias, seres-objeto
(BRANDÃO, 2010, p. 353).

Existem povos tradicionais que são originários, nativos, que sempre existiram naquele
local como os povos indígenas, embora não sejam considerados como tais pela legislação. E há
os que se instalaram num território em torno de uma identidade ou ancestralidade compartilhada
e que, por esse motivo, declaram serem pertencentes àquele lugar. Dentre eles podemos citar:
quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, camponeses, ciganos, quebradeiras de coco, pescadores,
povos de terreiros, ciganos, seringueiros, faxineiros, assentados, pantaneiros, sertanejo, entre
outros.
Suas identidades e formas de apropriação da natureza são múltiplas e se revelam de
acordo com a (re) produção da vida, ora relacionada a produção material e ora à imaterial (em
acordo com os costumes, com a tradição, com a etnia, com o pertencimento e com o território).
Brandão (2012c, p.90), a propósito, considera que são “modos de vida, lugares e sujeitos
diferenciados que ora se mesclam ora se diferenciam pelas suas especificidades”. Denominálos significa afirmar que são um ou outro, é valorizá-los como atores e atrizes, como
trabalhadores, singulares e complexos para uma simples caracterização.
Embora os povos e comunidades tradicionais se apresentem na sua diversidade,
Montenegro (2012, p.164) afirma que existe em comum a “defesa histórica e atual de formas
de vida, de usos do território, de uma identidade coletiva que se forja na mobilização contra a
expulsão e a marginação, a favor de políticas públicas que garantam seu reconhecimento e não
necessariamente por seu atrelamento a um passado comum distante e homogêneo”.
Alguns interagem, em grande medida, com a água, uns com a terra e outros com a
floresta, partilhando o existir e se perpetuando enquanto ser humano, em seu sentido ontológico.
Suas memórias são dinâmicas e seus saberes oriundos da experiência (da tentativa, erro-acerto),
fundindo-se com o seu ser no mundo. Brandão (2010, p. 358, grifo do autor) argumenta que
[...] o que qualifica uma comunidade tradicional é o fato de que ela se tomou
legítima através de um trabalho coletivo de socialização da natureza. Um
trabalho sem interrupções, realizado ao longo de gerações ou, no limite,
através da geração presente.

Diegues (2000, p. 87-88) ainda afirma que existem algumas características que são
semelhantes entre os povos e comunidades tradicionais:
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Dependência da relação de simbiose entre a natureza, os ciclos e os
recursos naturais renováveis com os quais se constrói um modo de vida;

Conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos, que se reflete
na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse
conhecimento é transferido de geração em geração por via oral;

Noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz
econômica e socialmente;

Moradia e ocupação do território por várias gerações, ainda que alguns
membros individuais possam ter-se deslocado para os centros urbanos e
voltado para a terra de seus antepassados;

Importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de
mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica uma
relação com o mercado;

Reduzida acumulação de capital;

Importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às
relações de parentesco ou compadrio para o exercício das atividades
econômicas, sociais e culturais;

Importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, pesca e
atividades extrativistas;

A tecnologia utilizada, que é relativamente simples, de impacto
limitado sobre o meio ambiente. Há uma reduzida divisão técnica e social do
trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo produtor (e sua família) domina todo
o processo de trabalho até o produto final;

Fraco poder político, que em geral reside com os grupos de poder dos
centros urbanos; e

Auto identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma
cultura distinta das outras.

Como dissemos anteriormente, é claro que nem todas essas características estão
presentes na produção da existência dos povos e comunidades tradicionais, mas marcam a sua
alteridade diante de outras comunidades e, principalmente, o reconhecimento legal pelo Estado,
como podemos citar o Decreto 6.040 de 07 de fevereiro de 2007, no seu artigo 3:
I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e
que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;

O território tem constituição fundamental para esses povos, mas isso depende dos
contingentes históricos, dos processos sociais e políticos que o envolve. Os povos e
comunidades tradicionais se esforçam para permanecer no território porque representa a união
da produção material e imaterial de suas vidas. Em outras palavras, mais que a sobrevivência,
nesse território são construídas, coletivamente, relações sociais, normas, tradições, saberes e
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simbologias que marcam a identidade de um grupo social e sua luta pela permanência nesse
espaço.
Little (2004, p. 254) afirma que existem “saberes ambientais, ideologias e identidades
− coletivamente criados e historicamente situados − que um grupo social utiliza para estabelecer
e manter seu território”, o qual designou de cosmografia. Esta abarca “seu regime de
propriedade, os vínculos afetivos que mantém com seu território específico, a história da sua
ocupação guardada na memória coletiva, o uso social que dá ao território e as formas de defesa
dele” (IDEM, 2004, p. 254). Por isso, compreendemos que para analisar a relação desses povos
com seus territórios é preciso entender a amplitude da produção da vida em um contexto
marcado por desigualdades de condições de existência ou como sinaliza Brandão (2010),
desenhar a paisagem cultural72.
A defesa do território é uma resposta histórica que remonta ao processo de colonização,
as migrações e de expansão de fronteiras que acometeu o povo brasileiro, principalmente os
indígenas. Tal processo redesenhou o Brasil em diversos territórios compostos por diferentes
grupos sociais.
Nesses territórios, Diegues afirma que a relação dos povos tradicionais com a natureza,
em grande medida, “é de verdadeira simbiose, e o uso dos recursos naturais só pode ser
entendido dentro de uma lógica mais ampla de reprodução social e cultural, distinta da existente
na sociedade capitalista” (DIEGUES, 2000, p. 75). Com pouco ou nenhum acesso a tecnologias
que causam impactos ambientais, as relações de produção construídas não visam a extração de
mais valia. Visam a sobrevivência e o excedente produzido-que embora possa liga-los a
economia capitalista- mantem uma melhora na qualidade de vida. Inclusive a relação com o
trabalho marca a identidade cultural de alguns povos tradicionais como, por exemplo,
pescadores, seringueiros, quebradeiras-de-coco, entre outros.
Assim, o território é um ambiente de trabalho, lazer, símbolos, mitos, crenças, valores,
tradições, afetividades, experiências e saberes, compartilhados por gerações. Podemos
exemplificar os mitos e crenças que justificam os ciclos da natureza, as festas religiosas, a
utilização de ervas e plantas medicinais, a participação das crianças na produção de valores de
uso e em outras instâncias, porque para eles o trabalho infantil não é sinônimo de exploração e
sim da manutenção das tradições culturais, entre outros.

72

Brandão (2012c) empreendeu uma pesquisa que tinha como objetivo inventariar as comunidades tradicionais no
entorno do rio São Francisco a fim de constituir uma paisagem cultural, isto é, reconhecer suas identidades
culturais, seus modos de vida, saberes, práticas, formas de apropriar do território, tradições e expressões
simbólicas, entre outras formas de produção e reprodução da vida material e imaterial.
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Brandão (2012b) pondera que é preciso diferenciar quem vive na e quem vive em
comunidade. Algumas pessoas podem apenas ocupar um lugar e individualmente reproduzir
sua vida. Já o que se observa em comunidades tradicionais é que seus membros compartilham
o desejo do bem viver com os demais, isto é, o equilíbrio concreto e harmonioso entre seres
humanos e natureza que reflete nas relações sociais, nas condutas de vida, nas concepções de
mundo e nos saberes construídos. De acordo com Léon (2008, p.2-3),
[...] o paradigma do ‘bem viver' se mostra convergente e se nutre de análise e
propostas avançadas há décadas pela economia feminista e a ecologista, que
questionaram as noções de economia e riqueza nas suas formas predominante
clássicas e neoclássicas, e que postulam a sustentabilidade ambiental e
humana como centrais e indissociáveis.

Imbuídos pelo desejo do bem viver, os povos e comunidades tradicionais estabelecem
laços de solidariedade e reciprocidade, criam vínculos afetivos com o local e com as pessoas,
partilham um modo de vida e uma concepção de mundo, realizam atividades coletivas em
benefício da comunidade e da natureza. O tempo dedicado ao outro e ao contemplar da natureza
também fazem parte do bem viver.
A invisibilidade também marca a existências dos povos e comunidades tradicionais
devido as desigualdades econômicas e sociais que existem em nossa sociedade. Esquecidos pela
história e pelo Estado, somente são visíveis quando lutam para proteger os recursos naturais do
interesse capitalista. Essa atitude pressupõe uma relação dialética com a natureza. Eles
conhecem profundamente o lugar, seus ciclos e componentes e estabelecem uma relação
ecológica e sustentável com este, o que o dota de significado para além do seu valor material.
Aquele lugar tem suor, afago – tem memória e pertencimento.
Os movimentos sociais do campo, surgidos na década de 70 e 80, surgiram para
defender, dar visibilidade, mobilizar e atuar em prol dos povos e comunidades tradicionais de
uma forma geral. A terra, seus recursos e a identidade fizeram parte das bandeiras de luta de
vários movimentos sociais. Todavia, a luta é antiga e tem como causa a ganância por
propriedades privadas e lucro por parte de algumas pessoas da classe dominante, culminando
com o descaso do Estado em protegê-los. Isso se refletiu na Constituição Federal de 1988 e “de
todos os povos tradicionais, os povos indígenas foram os primeiros a obter o reconhecimento
de suas diferenças étnicas e territoriais, mesmo que tal reconhecimento tenha sido efetivado por
meio de processos que, em muitos casos, prejudicaram seus direitos” (LITTLE, 2004, p. 13).
Uma das justificativas para a escassez de políticas sociais e públicas é a invisibilidade
desses povos das estatísticas e dos censos por se encontrarem em territórios afastados dos
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grandes centros urbanos. Outra é a pequena participação na esfera produtiva que ergue o
capitalismo. Contudo, muitas comunidades optam por se manterem na invisibilidade como
forma de proteção e/ou resistência a favor de seu território, valores, tradições e organização
social.
Foi criada, pelo Decreto 27 de dezembro de 2004 e assinado pelo presidente Luís Inácio
da Silva, uma Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais a fim de coordenar a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto 6040 de 2007). Fica previsto
considerar, valorizar e respeitar as especificidades dos povos e comunidades tradicionais, seja
no âmbito cultural como social, ambiental e econômico, desenvolver políticas voltadas a
sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida.
Essa atitude do Estado é importante porque esses povos ganham voz e visibilidade na
mídia, na universidade e no âmbito político, mas sua condição de classe ainda faz com que,
concretamente, precisem lutar pela garantia de seus territórios, pelo reconhecimento de sua
identidade e contra o avanço da mão assassina e gananciosa do agronegócio, que dizima vidas
e culturas.
Somente no centro geodésico da América Latina (Mato Grosso) foram auto
identificados por Silva e Sato (2002) noventa e nove povos tradicionais, dentre eles os
morroquianos73 e os assentados que colaboram com nossa pesquisa. Conforme nos lembra
Brandão (2012a), as identidades são múltiplas e na nossa pesquisa de campo aparecem também
as denominações: lavradores, pequenos produtores rurais, ribeirinhos, sitiantes, roceiros e
agricultores familiar, que falam de um mesmo lugar em que coexiste o ser e o existir no campo.
Buscando uma especificidade, no tempo e espaço, entre os povos citados acima, é
possível verificar que se enquadram nas seguintes categorias:
a) São herdeiras de povoadores ancestrais, distantes da atual geração o
bastante para que seus nomes, suas datas e seus feitos estejam totalmente
apagados de registros históricos e/ou sejam revividos na memória como uma
saga fundadora ou um pequeno repertório de mitos;
b) São herdeiras de povoadores ancestrais reconhecidos, de tal maneira que os
dados de origem da geração fundadora estão estabelecidos como registro (não
raros documentos pessoais ou cartoriais de fundação de lugar ou doação de
terras) e cuja linha de sucessão de modo geral pode ser traçada até a presente
geração;
c) A geração atual é ou se reconhece, desde um tempo passado, mas ainda
presente na vida dos mais velhos ou na memória ativa de seus filhos, como
fundadora original do lugar em que vive e da comunidade que constitui;
73

A identidade morroquiana nos foi apresentada pelos próprios sujeitos da identificação e diz respeito a localidade
geográfica (entre morros e serras) chamada, localmente, de Morraria.
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d) Uma leva de povoadores chega a um lugar e estabelece ali, em termos de
uma “atualidade presente” uma comunidade com características culturais e
identitárias que a aproximam de comunidades tradicionais mais antigas ou
mesmo ancestrais. Muda-se, neste caso, um lugar atual de vida, mas não um
modo antecedente de vida. (BRANDÃO, 2012a, p.74)

Nos quintais de ambas as comunidades tradicionais (Nossa Senhora da Guia e
Assentamento São José do Facão - Cáceres - Mato Grosso) pesquisadas encontram-se
variedades de plantas e animais, de cores e sabores. Eles consomem no cotidiano frutas,
verduras, legumes, livres de agrotóxicos e alguns animais que criam para essa finalidade,
utilizam raízes, plantas e ervas medicinais na cura de algumas enfermidades, manejam os
recursos naturais de forma sustentável, alguns são devotos e fazem festas em homenagem a
santos, mantem relações de solidariedade, tem conhecimento da hora de plantar e colher,
usufruem de pouca tecnologia, arquitetam alguns instrumentos de trabalho, compartilham seus
alimentos e tempo -sem que isso lhes cause prejuízos-, possuem uma Associação na
Comunidade. Alguns são interligados pelo parentesco e outros pela migração, e, como
dificuldades, identificam a falta de estradas que margeiam as Comunidades, a precariedade no
transporte público, a distância das escolas públicas e hospitais, a falta de acesso à internet e
agua canalizada e o descaso do governo.
Em linhas gerais esta é a paisagem cultural dessas duas Comunidades Tradicionais, mas
seguiremos mais detalhadamente sobre a produção da vida dessas mulheres e homens, seguindo
a linha de pensamento de Brandão (2012b, p.351-352) que nos provoca:
Porque não ouvimos que nos dizem os seus sujeitos, suas mulheres e seus
homens, seus saberes sobre si mesmos, seus imaginários e as suas memórias?
Porque não deixarmos também a eles o trabalho de traduzirem para eles e para
nós aquilo que acreditam ser o lugar onde vivem, o território que habitam, o
modo de vida que constituem, a experiência de cultura que criam e em que se
enredam?

O caminho não é fácil, é tortuoso e cheio de nuances, mas sem dúvida atentar a essa
população que beira as serras, que roça, que planta, que pesca, que dança, que sonha, que espera,
que luta pela flor da terra, é transpor o que sabemos da vida.
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CAPÍTULO IV
A situação das mulheres pesquisadas
Ouvir vozes por tantas vezes silenciadas enche os ouvidos da certeza de que não estamos apenas
começando. As trilhas estão abertas. Há que se adentrar, tomar posse do caminho [...] O Brasil
aqui visitado é sombrio quando o assunto são os direitos do povo. Ainda assim, elas (e eles) se
colocam na linha de frente e – sem metáforas – mostram a cara, em busca do adversário que
quer se ocultar, que se faz invisível, doce cordeiro, mas avança feroz, hostil, destruidor. O povo
brasileiro tem face, braços fortes, muitos nomes. Está aprendendo a ter voz, a dizer de si, do seu
lugar. Não quer fazer parte do inalcançável projeto de desenvolvimento que lhes foi imposto e
que é sempre do outro. Elas (e eles), que representam um tanto significativo do Brasil, querem
apenas o que é seu (GUMES, 2013, p.21).

Di Cavalcanti – Mulata 1
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4.1 Formigas74 do Cerrado Mato-grossense
Onde pisa uma mulher há sentimento, onde pisam duas mulheres, há
determinação; onde pisam três mulheres, a organização nasce. Mas quando
mais mulheres se juntam e pisam em terra firme, germina a esperança.
(SANCHES)75

Para Marx (2003, p. 24) o que os indivíduos “são coincide, portanto, com a sua
produção, com o que produzem. Aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das condições
materiais da sua produção”. Todavia, é importante compreender que a produção da vida não
fica restrita ao âmbito material, mas, concomitantemente, a imaterialidade, isto é, como os seres
humanos manifestam o seu viver. Por isso, na concepção materialista dialética é importante
analisar como as formas de existência são incorporadas na história, na cultura, nos modos de
vida, nas relações sociais, no trabalho, no comportamento, nos símbolos e representações, já
que produção e reprodução se determinam dialeticamente.
Cândido (2010) reitera que a produção da existência depende do equilíbrio entre a
satisfação das necessidades e os recursos disponíveis –mínimo vital76-, mas que as necessidades
não pairam somente no âmbito material, são atendidas através de relações sociais e da produção
imaterial da vida (intelectual, cultural, social, simbólica e afetiva).
No subcapítulo seguinte estaremos apresentando o que nos foi revelado pelas
interlocutoras e seus companheiros, no que concerne a produção da vida atrelada as relações de
gênero. Mas, antes, com a devida permissão, apresentamos as pessoas que dispuseram do seu
tempo e contribuíram gentilmente com a pesquisa durante os meses transcorridos.

Homenagem a palavra de ordem enaltecida pelos movimentos sociais: “Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode
com a formiga, não assanha o formigueiro! Para nós, representa o empoderamento das mulheres pesquisadas e que
juntas, podem mais.
75
Poema publicado no Jornal Mulher 24 horas Informativo do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo.
76
Candido se refere ao equilíbrio que nem sempre existe entre exploração do meio físico e a organização social,
existindo um mínimo vital e social.
74
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Foto 06: Grupo Frutos da Terra/Nossa Senhora da Guia
FONTE: NEVES, 2014-2015

Nilza
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Iracy
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Judite

Cineide

Foto 07: Amigas do Cerrado/Assentamento São José do Facão
FONTE: NEVES, 2014-201577

77

Cleonice e Cineide não fazem mais parte do Grupo Amigas do Cerrado.
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4.2 A Produção Associada
[...] as circunstâncias fazem os homens, assim
como os homens fazem as circunstâncias
(MARX, 2003, p.43).

A produção associada é uma tática de organização do trabalho e da vida (produção
material e imaterial) que nos remete a antigas experiências da humanidade78, mas que obteve
destaque nos anos de 1980 com a crise do capital e com a reestruturação produtiva, em que
contingentes de trabalhadoras e trabalhadores se depararam com o desemprego ou com a
exclusão do sistema econômico. A produção associada ou trabalho associado, materializou-se
sob a forma de cooperativas, empresas autogestionárias, fábricas recuperadas, clubes de bairro,
redes de trocas, economia solidária, economia social solidária, economia popular solidária,
entre outras experiências.
Apesar de existir desde as sociedades primitivas, “o trabalho associado é um conceito
que provém de Marx, e passa a literatura de Gramsci , no qual ganha sentido de princípio
educativo para a formação da classe trabalhadora em conformidade com as orientações da
sociedade socialista” (ZART, 2012, p. 213), isto é, se edifica subvertendo a lógica capitalista.
O capital se utiliza de algumas estratégias de trabalho para flexibilizar as relações entre capital
e trabalho e aumentar a mais-valia, pois “o sabor do pão não revela quem plantou o trigo”
(MARX, 1982, p. 208). Além disso, através da exploração e da alienação, fragmenta os saberes
dos trabalhadores, não só em relação à concepção e execução do processo de trabalho, mas os
saberes sobre a realidade.
Singer (2002, p.138), manifestou que esta difunde “os alicerces de novas formas de
organização da produção, à base de uma lógica oposta àquela que rege o mercado capitalista”,
pois tem como características a organização do trabalho e do tempo de forma autogestionária,
coletiva, democrática, solidária, sem explorar a força de trabalho alheia e sem almejar o lucro.
A prioridade é garantir a reprodução ampliada da vida, ou seja, a existência nos âmbitos
material e imaterial.
Santos (2005) elege quatro razões para que os grupos de produção associada se tornem
alternativas de produção emancipadoras: são capazes de competir no mercado, tendem a ser
mais produtivas já que todos são proprietários e usufruem igualmente do fruto do trabalho, por
78

Lembramos as sociedades primitivas, as cooperativas francesas fundadas em 1823 e as cooperativas inglesas em
1826 (SANTOS, 2005), os falanstérios de Fourier, as cidades-cooperativas de Owen, as associações profissionais
de trabalhadores de Blanc, entre outras, como experiências de produção associada.
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serem pequenas e se integrar a outros grupos; diminui a desigualdade e estimula o crescimento
econômico

e,

por

fim,

geram

outros

benefícios

(não-econômicos)

as

trabalhadoras/trabalhadores e a comunidade.
Para as (os) produtoras (es) associadas (os), o trabalho não é estranhado já que não existe
a dominação, a subordinação, a hierarquia e nem a exploração das potencialidades humanas.
Todavia, Razeto (1993, p. 6, grifo do autor) destaca que o mais excepcional é que “al incorporar
la solidariedade en la economia suceden cosas sorprendentes en ésta. Aparece um nuevo modo
de hacer economia, uma nueva racionalidade económica”.
Fundamentamos nosso olhar acerca da produção associada nos estudos e pesquisas
realizados, principalmente, por Singer (2002), Tiriba (2008, 2006, 201, 1994), Corragio (2011),
Razeto (1993), pelo GEPTE e em Marx (1982). Não há uma unidade linear ou uma concepção
estanque nesses autores, até porque a produção associada é um processo dinâmico e complexo,
mas suas contribuiçoes são essenciais para a percepção das vivências e experiêcias das
trabalhadoras do campo pesquisadas.
Lia Tiriba (2006, p. 118) destaca que
[...] a “produção associada” deve ser concebida em dois sentidos. O primeiro
vincula-se à constatação (a olho nu) de que a reprodução da classe-que-vivetrabalho, em especial dos trabalhadores oriundos dos setores populares, requer
uma verdadeira produção associada, pressupondo a criação de redes de
solidariedade, de colaboração para que, cotidianamente, possam garantir sua
sobrevivência. A reprodução ampliada de vida requer a coordenação do
esforço coletivo do conjunto de pessoas que compõem a unidade de produção,
seja ela unidade doméstica, cooperativa ou de qualquer outro empreendimento
econômico. O segundo sentido de “produção associada” caminha no horizonte
econômico-filosófico marxista, no qual a mesma é entendida como unidade
básica da sociedade dos produtores livremente associados na produção.

Como produto das condições históricas, a produção associada pode79 levar à
emancipação do capital, a liberdade e a um novo projeto societário, um esforço a que Marx
(1982) chamou de unidade da sociedade dos produtores livremente associados, mas isso
pressupõe a articulação entre os interesses individuais e de classe, ou seja, sem que haja uma
dicotomia entre os dois. É possível integrar prazer e trabalho já que as trabalhadoras e
trabalhadores, apropriando do processo de trabalho em sua totalidade, e que definem o ritmo e
Esta afirmação fundamenta-se em Marx (1964, p. 319) quando afirma: “a experiência do período decorrido entre
1848 e 1864 provou acima de qualquer dúvida que, por melhor que seja em princípio, e por mais útil que seja na
prática, o trabalho cooperativo, se mantido dentro do estreito círculo dos esforços casuais de operários isolados,
jamais conseguirá deter o desenvolvimento em progressão geométrica do monopólio, libertar as massas, ou sequer
aliviar de maneira perceptível o peso de sua miséria”.
79
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o tempo dedicado a produção e como serão divididos os frutos do trabalho. Sentir-se não só
integrante, mas essencial no processo de trabalho e na tomada de decisões faz com que o
trabalho não seja penoso e alienante.
Para Marx (2012), a sociedade dos produtores livremente associados seria uma fase
posterior a constituição concreta do comunismo80, na qual a autogestão estaria presente e sem
a intervenção do Estado:
O fato de que os trabalhadores queiram criar as condições da produção
coletiva em escala social e, de início, em seu próprio país, portanto, em escala
nacional, significa apenas que eles trabalham para subverter as atuais
condições de produção e não têm nenhuma relação com a fundação de
sociedades cooperativas subvencionadas pelo Estado! No que diz respeito às
atuais sociedades cooperativas, elas só têm valor na medida em que são
criações dos trabalhadores e independentes, não sendo protegidas nem pelos
governos nem pelos burgueses (MARX, 2012, p. 41, grifo nosso).

Harvey (1996) acrescenta que a produção associada exige concentração, autodisciplina,
familiarização com diferentes instrumentos de produção e o conhecimento das potencialidades
de várias matérias-primas em termos de transformação em produtos úteis. Contudo, a produção
de mercadorias em condição de trabalho assalariado põe boa parte do conhecimento, das
decisões técnicas, bem como do aparelho disciplinar, fora do controle da pessoa que de fato faz
o trabalho.
Sob os princípios da autogestão do processo de trabalho percebe-se a construção da
autonomia, da democracia e da igualdade. Materializam-se relações sociais de produção nas
quais todas (os) se sintam pertencentes, sem exclusão social no grupo e sem existir
competitividade, pois todos são donos da propriedade e dos meios de produção. A igualdade,
valor que inexiste na sociedade capitalista, transpassa o processo de produção, a gestão do grupo
e as relações sociais. O princípio de solidariedade não fica restrito ao âmbito da unidade de
produção e se expande para outros momentos e necessidades. A gestão do trabalho precisa estar
de acordo com os anseios do grupo e pressupor a construção de novas relações sociais e de
produção. Assim, existe a
[...] co-responsabilidade dos trabalhadores com o destino da iniciativa e
flexibilidade de funções e ritmos na produção. Isso, por sua vez, implicando
em maior comunicação com redução de conflitos e problemas no processo de
trabalho, em circulação de saberes, bem como no estimulo moral, além do
Sobre a experiência da Comuna de Paris, Marx (2011a, p. 60) assevera: “ [...] a Comuna pretendia abolir essa
propriedade de classe que converte o trabalho de muitos na riqueza de uns poucos. A Comuna aspirava à
expropriação dos expropriadores. Queria fazer da propriedade individual uma realidade, transformando os meios
de produção, a terra e o capital, que hoje são fundamentalmente meios de escravização e exploração do trabalho,
em simples instrumentos de trabalho livre e associado”.
80
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material (...) a finalidade está no retorno do trabalho para o próprio
trabalhador, seja em termos materiais ou imateriais, quanto para aquele que
consome o serviço e/ou produto ofertado (PINTO, 2006, p. 38).

Por isso, para Coraggio (2011), essa inversão de valores extrapola a dimensão da
produção da existência e se torna um projeto político transformador da sociedade. Porém, num
sentido abrangente
[...] requerirá la construcción de una economia con otro sentido, coordinada
mediante una estrategia política, firme, consecuente y exitosa, de
transformación estructural de lo existente [...] Construir otra economía, otros
mercados, otros sistemas de redistribución, otros estilos de reproducción es, a
la vez, construir outra sociedad y otra cultura, otra subjetividade
(CORAGGIO, 2011, p. 200-202).

Nem todas as experiências de produção associada compartilha os princípios ressaltados
anteriormente, é um processo que requer amadurecimento, diálogo, leitura crítica de mundo e
formação, porque as pessoas estão inseridas na cultura do modo de produção capitalista que
tem como valores: competição, individualismo, lucro, poder, egoísmo, entre outros. É na práxis,
ou seja, no processo de ação-reflexão-ação, encadeados pelas contradições e conflitos, que as
trabalhadoras e trabalhadores forjam novos saberes, relações sociais e de produção.
Algumas são auxiliadas por Organizações Não Governamentais (ONGs), incubadoras
ou entidades voltadas para a economia solidária, que podem ou não influenciar na autogestão
do processo de produção. Lima (2009) questiona se algumas delas pode servir a precarização
da força de trabalho arquitetada pelo capital, já que não buscam concretamente como finalidade
a construção de um novo projeto societário. Tiriba (2008, p. 82) ressalta que o trabalho
associado “não está, necessariamente, relacionado com a perspectiva de transformação das
relações capitalistas de produção”, podendo ser uma tática de sobrevivência para trabalhadoras
e trabalhadores dos setores populares ou servindo aos interesses do capital.
As cooperativas e as empresas autogestionárias, independentemente do seu
caráter de propriedade e gestão coletiva, mantêm o estatuto jurídico e
econômico de propriedade privada, trocando seus produtos com outros
agentes econômicos no mercado. Com isso, estão sujeitas às determinações
do mercado capitalista, suas crises e oscilações (VIEITEZ & DAL RI, 2001).

A realidade concreta aponta que a maioria das trabalhadoras e dos trabalhadores
associados aceita a assessoria de pessoas ou entidades para que efetivamente seus
empreendimentos se materializem ou para adquirirem conhecimentos que até então não
possuíam. O compromisso desses agentes sociais se revela como determinante; se forem
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munidos dos princípios da Educação Popular, isto é, em que não se hierarquiza saberes e não
se doutrina, se valoriza a experiência histórica e que incida numa transformação do
conhecimento e da própria vida, será mais exitoso. Acreditamos que, mesmo que as
experiências de produção associada não tenham como objetivo a tomada do poder político ou
a transformação da sociedade, os avanços estão ocorrendo.
As trabalhadoras e os trabalhadores enxergam as contradições expressas na sociedade e
procuram viver de forma mais humanizada e é nesse sentido que a produção associada extrapola
o âmbito material. Fischer e Ziebell (2004, p.71) argumentam que “tornar consciente,
representar e assumir a gestão comunitária como trabalho pode contribuir, tanto na teoria como
na prática, para o entrelaçamento entre o mundo da produção e o mundo da reprodução”.
Acreditamos que o trabalho associado, por ter em si um princípio educativo, pode forjar
saberes e relações sociais baseando-se numa lógica que subverte os princípios capitalistas,
possibilitando relações mais igualitárias entre mulheres e homens ou um outro estar no mundo.
De acordo com Zart e Machado (2014), a produção associada tem um caráter social, que
transcende o processo de produção e penetra nas relações sociais. Além disso, Icaza e Tiriba
(2009) lembram que esse caráter é próprio da essência de Oikonomia, isto é, do cuidado da
casa, entendido, nesse caso, como a família, comunidade ou o próprio planeta Terra.
Tavares et al. (2011) em suas pesquisas realizadas em empreendimentos solidários
anunciam que nestes persiste a desigualdade de gênero, principalmente em relação as funções
no processo de produção e que as mulheres somente participam porque conseguem conciliá-lo
com o trabalho doméstico, o que as vincula a uma dupla jornada de trabalho. No entanto,
precisamos ressaltar que se fossem empregadas em uma empresa capitalista a opressão e a
exploração seria mais significativa, não havendo possibilidades de transposição dessa condição,
pois são premissas desse modo de produção. Hirata (2002, p. 19-20) em suas pesquisas garante
que
[...] os estereótipos sexuados, as identidades sexuais e as representações
sociais da virilidade e feminilidade são amplamente utilizados na gestão da
mão-de-obra no mundo insdutrial [...] também apresenta as políticas sexuadas
de gestão da mão-de-obra.

Não idealizando a economia popular solidária/produção associada e nem velando as
desigualdades de gênero, a construção de relações menos assimétricas é factível, tendo em vista
os princípios norteadores dessa forma de organização da existência.
As mulheres do campo são as que mais tem buscado apoio “à produção e à
comercialização e têm estimulado a constituição de grupos produtivos de mulheres”
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(CINTRAO & SILIPRANDI, 2011, p.199), a partir de atividades produtivas que realizam no
espaço doméstico como produção de pães, biscoitos, doces, artesanato, entre outras
mercadorias. Esses grupos de produção associada se constituem informalmente, vendendo sua
produção nas redondezas e somente ampliam a venda com o apoio de ONGs, assessorias
estatais ou movimentos sociais. Segundo informações do Ministério de Desenvolvimento
Agrário, existem 9. 402 grupos de mulheres cadastrados81.
Por isso, pensamos que seja relevante verificar se mulheres e homens das comunidades
tradicionais Nossa Senhora da Guia e São José do Facão, em que a produção associada se
materializa, experimentam efetivamente relações de gênero diferentes ou menos assimétricas,
já que em estudos e pesquisas sobre comunidades tradicionais em que a produção associada da
vida está presente, a relação de gênero permanece oculta ou é abordada de forma superficial.
Temos isso enquanto propósito, pois estamos munidos do pensamento que a produção associada
possui em si um princípio constitutivo na direção de relações sociais igualitárias e solidárias.
Assim, algumas questões nos instigaram: Quais os papéis de homens e mulheres na
produção associada da vida? Existe desigualdade, opressão e/ou exploração nessa relação? Se
existe, isso é percebido? Como enfrentam/resistem? Em que medida a produção associada da
vida colabora para o desenvolvimento de novas relações de gênero?
Para tanto, estaremos analisando em Nossa Senhora da Guia e São José do Facão as
relações de gênero construídas no trabalho familiar (roça), na unidade de produção, no trabalho
doméstico e em outros espaços que se convive na Comunidade, cientes que as produções
materiais e imateriais se influenciam dialeticamente.
Mesmo que já vivenciem a produção associada, precisamos destacar o papel da
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) de Mato Grosso que levou
a ideia de formalizá-la em grupos de produção de produtos do Cerrado, incitando a participação
das mulheres.

4.3 A intervenção da FASE nas Comunidades Tradicionais

A FASE é uma ONG atuante nos estados da Amazônia, Bahia, Mato Grosso, Pará,
Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Fundada em 15 de abril de 1961, tem como
81

A esse respeito consultar: http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/dpmr-org/resultados.
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objetivo contribuir com a inclusão social, com universalização dos direitos humanos e
promover um meio ambiente sustentável, através de cursos, capacitações, assessorias para a
composição de associações/cooperativas e defendendo a efetivação de políticas públicas que
favoreçam os sujeitos coletivos menos favorecidos socialmente.
Na website82 da ONG deixam claro que
[...] a FASE desenvolve ferramentas e metodologias educativas voltadas para
o controle popular e a participação da cidadania no âmbito das questões
urbanas e rurais. O tema do desenvolvimento social e ambientalmente
sustentável, a luta pela ação afirmativa de movimentos sociais de mulheres,
afrodescendentes e indígenas, bem como a ação pela exigibilidade em Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, vêm marcando a sua atuação no quadro de
luta contra as desigualdades.

No tocante as mulheres, a FASE atua junto as trabalhadoras urbanas e do campo
auxiliando-as na formação de associações ou cooperativas, na realização de oficinas e cursos
para a conscientização de seus direitos, das desigualdades de gênero, da importância da
autonomia política e econômica, de como enfrentar a violência e as discriminações e de como
usar os recursos ambientais de forma sustentável, beneficiando a família.
A FASE sempre teve uma linha de ação voltada exclusivamente para a
agroecologia e tem formação voltada para a questão de gênero, trabalhar a
mulher, suas dificuldades, feminismo, mas a Fase é uma organização que trata
de todos os gêneros, ela não é específica. Nós entendemos que a questão de
gênero ela tá muito integrada nesse processo, e é uma prioridade por conta da
agricultura familiar, a gente fala agricultura familiar, e só o homem destaca,
só o homem, e ai acaba na técnica da capacitação priorizando o homem. A
Fase tem essa preocupação de fato tratar toda família, além especificamente
aqui no caso, da mulher, questão de gênero, integrar ela dentro do processo e
valorizar, não só o ponto de vista capacidade econômica, que a gente não vê,
como a questão mais política, educativa. Então é um processo todo de
atividade de vida, de ideal, cultural, envolvendo toda família (Wilmontécnico da FASE que atua naquela região).

Em Mato Grosso, a FASE contribuiu para a formação da Associação Regional de
Produtoras Extrativistas do Pantanal (ARPEP) em que as mulheres das comunidades de Nossa
Senhora da Guia e São José do Facão são membros. A ARPEP abrange além destas duas
comunidades de Cáceres, uma de Mirassol d’Oeste e uma de Corixinha, contemplando maios
ou menos trinta mulheres que fabricam pães e biscoitos, de maneira geral, a partir da farinha do
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babaçu, do cumbaru e do pequi, distribuindo em escolas, asilos e creches através do Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)83.
Foi engraçada essa estória porque na época estavam fazendo mapeamento e
falavam: a Fase vai tomar terra aqui. Eu falei: peraí. Peguei minhas meninas
e minha bicicleta e fui lá na Igreja, aí o Maurício veio e me falou: seja bemvinda, ele foi explicando, perguntei o que era a Fase e tirei a minha dúvida,
porque nessa época estavam fazendo um planejamento do Cerrado, das
famílias, o que tem, o que não tem no Cerrado, aí que eu fui entender, que não
era que ia tomar terras, aí que eu conheci o pessoal da Fase (Erika –
trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

Em 2013, a ARPEP ficou entre as trinta finalistas do país a concorrer ao prêmio
“Mulheres Rurais que produzem o Brasil Sustentável”, o que trouxe visibilidade, troca de
experiências e incentivo as mulheres do Cerrado mato-grossense.
Nas palavras de Erika (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra), -atualmente, presidente
da ARPEP e do grupo Frutos do Cerrado- a FASE “dá assessoria assim... formação, formação
sobre pessoas, políticas, educação técnica, formação das mulheres, oficina, assistência técnica
na elaboração de projetos. Ela é eficiente prá nós, porque devido nós mora longe, mais fácil
acesso na FASE né? ”.
José (morroquiano de Nossa Senhora da Guia) nos conta de um dos cursos que fez, o de
biofertilizante: “Tem estrume de gado, de galinha, de porco, casca de abóbora, casca de
mandioca, casca de... melancia... é pela ONG né? ”.
Rafaela, atualmente tesoureira do STTRC, relata sobre o início do trabalho da FASE
nas comunidades tradicionais do Município:
A partir de 2004/2005 a FASE chega no Município tentando trabalhar o fruto
do cerrado com os projetos que eles têm, eles começaram a trabalhar com a
Nossa Senhora da Guia, São José que é o Facão, Sadia, Corixinha, que é da
onde que eu sou, e Margarida Alves, que é um assentamento do município
vizinho nosso. Daí eles começaram a fazer curso de capacitação e
aperfeiçoamento dos frutos do cerrado e se os assentamentos e comunidades
tradicionais tinham interesse de trabalhar essa questão, que a gente poderia
conservar e tirar renda a partir de seus frutos. Aí, quando a comunidade aceita
esse trabalho, passa não só a dar curso de capacitação prá processa esses frutos
como, também, a questão de relação de gênero, do direito da mulher, a
violência contra a mulher, então, vão passando por vários processo de
capacitação.
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No governo Lula foi lançado o Programa Fome Zero como política de combate à pobreza e a desigualdade no
país, no qual tem sua expressão mais visível através do Programa Bolsa Família. Em 2003 foi criado o PAA (lei
n 10.626) que em conjunto com o PNAE, além de estimular a agricultura familiar, gerar renda e efetivar a
segurança alimentar, estendeu a merenda escolar a toda rede pública de educação básica (lei 11.947 de 2009).
Dessa forma, são entregues alimentos saudáveis a merenda escolar e seus produtores adquirem uma renda
complementar a subsistência da família através de transferência de recurso do governo federal.
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Wilmon (técnico da FASE) nos esclarece que um dos objetivos da FASE é “chamar
essas comunidades que estão aí na ponta do morro, no pé do morro, chamar prá elas, dar
visibilidade prá elas, essa que é a ideia adotada. Pessoas que estão excluídas do processo todo,
inclusive das políticas públicas né”. Mas também salienta que nem tudo são flores e que mesmo
debatendo com as comunidades há algum tempo, algumas pessoas se mostram resistentes, seja
por medo de interferência nas tradições, falta de informação ou proteção da ganância capitalista
que se faz presente nessa região através do agronegócio. Wilmon (técnico da FASE)
exemplifica o caso de Nossa Senhora da Guia sobre a instalação da “cozinha84”:
Nós tivemos problemas com essa cozinha aqui, uma ideia assim que tem a
comunidade Nossa Senhora da Guia, que vem de pessoas de lá (Taquaral) que
não participam. Aqui é o meio da estrada e lá (apontando), Taquaral, é o final
da estrada. Quando a gente procurou fazer essa cozinha, fizemos uma
assembleia para fazer essa cozinha industrial aqui. Houve pessoas, que já estão
na cidade, que só pensam na religiosidade, não pensam na geração de renda,
na fixação das pessoas, ficaram muito indignidades né [...] a gente quis fazer
um apoio nesse sentido, houve muita resistência do pessoal, achou que a gente
queria fazer politicagem.

Os moradores de Taquaral mantinham/mantêm uma festa religiosa tradicional em
homenagem a Nossa Senhora do Carmo e uma Associação chamada Memória Viva e quando a
FASE surgiu com a ideia de uma unidade de produção para que as famílias pudessem ter uma
renda para além do excedente proveniente da agricultura e dos queijos, doces e rapaduras que,
ocasionalmente, vendem; temeram que os seus membros ao se vincularem ao grupo de
produção fossem abandonar a Associação.
Outra dificuldade foi conduzida por pessoas que não vivem mais em Taquaral e que
reivindicavam parte do território para vender. A terra foi disputada por antigos moradores e
seus descendentes, resolvendo a situação somente em juízo. Como a terra foi doada e a igreja
não possui a sua documentação, o juiz determinou que o território fosse dividido, deixando uma
parte aos moradores antigos que mantém a devoção a Nossa Senhora do Carmo. Portanto, a
experiência pregressa fez com que os moradores antigos ficassem receosos quanto a
interferência externa no território que lhes restou e desejam apenas manter uma associação
(Associação Memória Vida) voltada para as festividades da Comunidade.
Dessa forma, depois de muitas discussões coletivas, decidiram que a instalação da
unidade de produção deveria acontecer na comunidade Nossa Senhora da Guia, por estar situada
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A cozinha é o nome adotado pelas comunidades da ARPEP para se referir a unidade de produção. Por vezes,
utilizam também padaria.
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entre Taquaral e Vila Aparecida, mas não tinham um pedaço de terra para que isso se
concretizasse. Diante de tanta dificuldade, Erika (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) e José
(morroquiano de Nossa Senhora da Guia) decidiram construir a unidade de produção em suas
terras. Vale ressaltar que antes disso, a produção iniciou na casa das trabalhadoras, resultando
em outro conflito que abordaremos mais adiante.
Através do diálogo, as mulheres de Nossa Senhora da Guia conseguiram a permissão
dos moradores da Comunidade para construir a unidade de produção. Formalizando o grupo
(ARPEP), elas puderam adquirir equipamentos, recursos, capacitações e participar dos
programas do governo85. “Esse grupo já tem desde 2006. Começou, aí ficou 2006, 2007, 2008
e 2009, quatro anos o grupo informal né. Aí, em 2009, dia 7 de julho, formou a Associação. Aí
formou essa associação regional. O governo vem, paga a gente e doa prás escolas, prás creches,
bolsa família” (Erika – trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).
No Assentamento São José do Facão também houve dificuldade para construir a unidade
de produção, já que suas terras foram demarcadas pelo INCRA e sofrem fiscalizações
constantes. Iniciaram a produção nas casas das trabalhadoras face a construção da unidade de
produção ser iniciada após a formalização do grupo e a vinda de recursos governamentais 86. A
produção começou na casa de Alcilene (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado): “Começou
aqui em casa esse grupo, debaixo desses pé de manga aí”.
Esse grupo começou foi em 2005 e eu ainda não morava aqui não, mas foi a
FASE que veio atrás do pessoal né pra ver o que podia fazer pra essas mulher
ter um ganha pão. Inclusive eu nem sabia que a gente comia Cambarú87,
porque o cambarú é muito comido pelos morcegos, pelos boi né, então, eu
achava que era uma coisa que não tinha importância. Aí veio o pessoal da
FASE que explicou como trabalhá com ele, aí começo aqui na casa da
Alcilene. Foi no pé da árvore que começamo a fazê os produto, aí fizeram a
despesa e tal, só pra ver se era bom, depois começou a levá no evento e vendia,
mas não fazia o pão que nem faz agora, era mais individual. Aí depois que a
Fran conseguiu pelo PAA da gente entregá pelas escolas. Então, o governo
federal paga pra nós e nós damo de graça prás escolas. Aí depois que ela fez
esse processo aí, fizeram um projeto e começou a fazer a padaria. Aí de lá pra
cá que incentivou a fazer mais, entrou mais mulher, porque antes era só quatro
(Judite – trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
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A esse respeito, consultar página 147.
Com o impeachement da presidenta Dilma Roussef e apropriação de seu cargo por Michel Temer, o Ministério
do Desenvolvimento Agrário foi extinto (medida provisória 726/2016), a reforma agrária, a delimitação de terras
e a promoção da sustentabilidade da agricultura familiar passaram a ser responsabilidades da Casa Civil (decret
8780/2016), o que invibializa qualquer desenvolvimento no campo. Deixaram de existir 23 ministérios, incluindo
o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, representando um retrocesso histórico,
principalmente, a luta feminina.
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Pode-se perceber nas falas das mulheres o reconhecimento dos benefícios decorrentes
da parceria com a FASE e que sem a mesma não teriam criado os grupos de produção associada:
“Eles que deram apoio para nós, eles que levou nós pra trazer recursos, trazer projeto pra cá,
tudinho” (Nilza – trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).
Não saiu de nossa cabeça (risos)... na verdade, foi a FASE. Ela não
influenciou, o pessoal fala que ela influenciou, mas ela trouxe a ideia, a
informação né. Antes, só usávamos a folha do babaçu prá fazer cobertura de
casa. Antigamente, quando cheguei há vinte anos aqui, era assim as casas
(mostrando o galpão das reuniões do grupo), era feito mais ou menos assim,
algumas ainda é, de palha e adobo [...] a FASE ajuda na elaboração do projeto
até a questão técnica, aí nós vamo na loja, faz três orçamento, eu e a Branca
fomo na Prefeitura, fomo pra vigilância tamém. Aí a FASE ajuda a elaborá o
projeto e tamém fazê a prestação de conta. Ajuda, senta junto, eles orientam
[...] Nós conseguimo equipamento prás quatro conjunto de mulheres (Érika –
trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

Em diversas comunidades tradicionais que o GEPTE desenvolve pesquisas acadêmicas,
observamos que o início da produção associada é mediado por uma instituição, incubadora ou
por voluntários. Por mais que muitas já vivenciem a produção associada da vida no seu
cotidiano em comunidade, a formalização desta requer saberes que eles não detêm como, por
exemplo, construir um projeto, fazer orçamentos, buscar capacitações e incentivos
governamentais, entre outros. Mas o risco que muitas correm é acabar ficando reféns dos
mediadores e não construir autonomia.
Cremos que os mediadores contribuam para iniciativas populares, mas é preciso também
a força do Estado para prover as pessoas de condições de serem protagonistas do seu próprio
destino, através de políticas públicas, recursos e apoio técnico. Sem isso, o que acontece é que
muitas (os) trabalhadoras (es) desistem de buscar sua emancipação econômica. Contudo,
sabemos que o Estado é refém e aliado do capitalismo mundializado e de empresas que buscam
o lucro a qualquer custo, inclusive, ferindo o direito humano de se alimentar de produtos livres
de agrotóxicos, por exemplo.
A FASE no intuito de incentivar a utilização de frutos do Cerrado e com cursos
relacionados a agroecologia colaborou com a manutenção de um ambiente sustentável, já que
a biodiversidade predomina nos quintais dessas trabalhadoras. A utilização de algumas ervas,
plantas e raízes fazem parte do saber popular e é respaldada através das gerações, mas a
variedade é tamanha e os estudos tem avançado no sentido de aproveitar ao máximo os
benefícios dos produtos da natureza. Nesse sentido, a FASE e os intercâmbios entre povos e
comunidades tradicionais tem promovido uma nova aprendizagem a essas mulheres.
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Também auxiliou na elaboração dos projetos, já que muitas dessas trabalhadoras não
são alfabetizadas ou só possuem o ensino fundamental, o que obstaculiza a observância de
normas burocráticas. A FASE, no princípio, fez o intermédio nas negociações com as escolas e
Governo, até que as mulheres se apropriaram de todos os processos da produção: “No começo
foi a FASE, agora não, agora vai a coordenadora daqui lá né [...] mais da diretoria que vai, mas
se o grupo querer ir também pode ir” (Cida Maria – trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
Outro destaque é feito por Rafaela (tesoureira STTRC) em relação ao empoderamento
das mulheres após as discussões promovidas pela FASE:
Nesses últimos sete anos, a gente conseguiu avançar nesse debate e uma
parceira muito forte é a FASE aqui também no município. Eles trabalham
muito essa questão das mulheres, que até então, teve dificuldade prá trabalhar,
trazer essas mulheres participar da reunião [...] e, hoje em dia, os marido
participa dessas reuniões, é muito bom. Então, teve um avanço muito
interessante e deram mais empoderamento, porque quando se dizia que
mulheres só ficava reunida prá ficar conversando contra homens, agora elas
conseguiram provar que conseguiram gerar renda, que hoje em dia tem as
coisinhas delas né [...] quando a gente tem assembleia aqui é interessante que
elas têm uma contribuição muito grande nesses debates.

O empoderamento a que Rafaela (tesoureira STTRC) se refere, entendemos não estar
relacionado ao poder de mando sobre outras pessoas e nem a manutenção de relações
hierárquicas, mas sim na conquista de autonomia, ser dona de si e isso é construído no coletivo,
num processo educativo através das participações nos sindicatos, nos movimentos de mulheres,
nas feiras, nas reuniões da ARPEP e também na produção associada.
Wilmon (técnico da FASE) atribui a permanência de algumas pessoas na comunidade
Nossa Senhora da Guia graças ao trabalho da FASE: “a nossa comunidade aqui da Morrariataquarense é muito heterogênea, muitas pessoas já migraram prá cidade, já venderam suas áreas,
então a resistência dessas comunidades aqui é um dia a dia nosso, nesse sentido. Aqui é a
comunidade mais afetada pelo povo migrante, tá perdendo identidade”. A respeito dessa fala,
não negamos que a FASE tenha contribuído para a geração de renda e na melhoria das
condições de vida de algumas famílias, como vimos nos próprios depoimentos das mulheres,
mas não temos como asseverar que a resistência no território se deva a atuação da FASE, para
isso seria necessária uma investigação direcionada e aprofundada nessa direção. No entanto,
percebemos que as mulheres entrevistadas tanto Nossa Senhora da Guia como São José do
Facão expressam a noção de território e da diferença de vida no campo e na cidade.
Esses grupos de produção são direcionados as mulheres e apesar de alguns homens
participarem substituindo suas companheiras/mãe, observamos que a maioria julga não ter
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habilidades, não gostar ou, talvez, por um machismo velado, se recusam a trabalhar na produção
de pães e bolachas. Além do que, por tradição, o trabalho do homem do campo é na roça. Beto
(morroquiano de Nossa Senhora da Guia) relata que “não é que eu não gosto, eu tenho outras
coisa lá pra cuida né, tenho os bezerro pra prendê de tarde e ai ela fica aqui o dia inteiro”. E,
realmente, nos momentos em que estivemos nas Comunidades verificamos que o trabalho dos
homens na roça é intenso e lhes toma o dia todo.
Não só gerador de renda, mas essas experiências colaboram para a formação humana.
Então, querendo ou não, as intervenções da FASE bem como do STTRC contribuem para uma
leitura de mundo. Todavia, seria importante averiguar, em uma pesquisa futura, qual a
concepção de mundo que veiculam às trabalhadoras e trabalhadores desses grupos, se os
princípios reforçam a produção associada ou os preparam para a entrada no mercado capitalista
(e até de se tornarem empresas nos moldes capitalistas).
Na oficina que realizamos junto as duas Comunidades perguntamos inicialmente o que
sabiam sobre relações de gênero e não souberam nos responder, mas quando perguntávamos
nas entrevistas se a FASE oferecia formações específicas para mulheres, nos responderam
positivamente. E isso nos foi observado nas falas durante o andamento da oficina que mesmo
não denominando por relações de gênero, possuem clara noção das desigualdades entre
mulheres e homens na sociedade e desejam que a igualdade de gênero seja uma realidade.

4.4 Caracterização das Comunidades tradicionais pesquisadas
A liberdade da Terra não é assunto de lavradores
A liberdade da Terra é assunto de todos. Tierra88

Quando nos aproximamos do campo somos impactados pela composição do verde, do
azul e de outras cores que os prédios, asfalto e poluição não nos deixam enxergar no dia a dia.
São as consequências do capital e da modernidade que, nem sempre, permeiam a consciência
dos citadinos. O olhar para essa exuberante paisagem só nos é interrompido pelas condições da
estrada de chão e que, imediatamente, nos faz refletir sobre as dificuldades daquelas pessoas.
Os sítios, como autodenominam, não são próximos uns dos outros e alguns, inclusive,
são atravessados por fazendas. Uma das lembranças saudosas é o tempo em que não haviam
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Poema A fala da Terra de Pedro Tierra. Disponível em:
http://www.mcpbrasil.org.br/biblioteca/poemas/item/189-pedro-tierra-a-fala-da-terra.
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cercas e podiam passear a cavalo pelo território, fato que se findou com a expropriação,
conflitos ou venda das terras. De acordo com Candido (2010, p. 74),
[...] o dono de terras será sitiante ou fazendeiro, conforme empregue ou não
mão de obra estranha à família. É difícil dizer mais que isto, embora em
princípio a designação distinga a importância e a extensão da propriedade.
Todavia, é costume em várias regiões do estado89 chamar sitio a qualquer
propriedade rural, grande ou pequena.

Assim que adentramos as porteiras dos sítios, podemos observar árvores, diversas flores,
animais como gados, porcos, cavalos e/ou cães, plantações de cana, milho, banana, hortaliças e
pastagens. As casas são simples, de alvenaria, madeira ou emplastadas de barro, mantêm um
galpão ou cozinha (com fogão a lenha) anexa a elas. Alguns sítios ainda possuem banheiros
ecológicos, estruturados em madeira um pouco distantes das casas, pequenos engenhos e poços
artesianos.
Mais próximos das casas, podemos ver poços artesianos, vasos com flores, meios de
trabalho e de locomoção como charretes, bicicletas, motos ou carros; chiqueiros, galpões onde
armazenam seus pertences ou simplesmente onde se sentam para conversar. Antigamente
iluminavam suas casas com candeeiro, mas hoje em dia, possuem energia elétrica e antena
parabólica. Um cenário de simplicidade em conexão com a natureza, onde fazem e refazem o
seu existir.

Foto 08: Moradias
FONTE: NEVES, 2014

89

Candido fez sua pesquisa com os caipiras de São Paulo e andou pelo entorno do Estado, como em Cuiabá, por
isso acreditamos ser pertinente emprestar sua concepção de sitiante.
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Foto 09: Cozinha anexa
FONTE: NEVES, 2014

Foto 10: Poço tipo cacimba
FONTE: NEVES, 2014

Foto 11: Engenho
FONTE: NEVES, 2014

Foto 12: Banheiro ecológico
FONTE: NEVES, 2014

Foto 13: Antena parabólica
FONTE: NEVES, 2014

Acordam com a luz do dia e com o cantar do galo e já iniciam a labuta. Tirar o leite da
vaca, acender o fogão a lenha, fazer o café, alimentar os animais, aguar as plantas, limpar a casa
e seu entorno, ir para a roça carpir, plantar e colher, prender o gado, lavar a roupa, preparar o
almoço, arrumar a porteira... um dia bem exaustivo. Mas a recompensa para tudo isso é estar
próximo a natureza e longe dos arranha-céus, ter o ar mais puro, poder parar de trabalhar para
contemplar as flores do pé de limão e/ou conversar com as plantas e animais, trabalhar para si
e seus familiares e em sua propriedade.
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Suas hortas e plantações não são fartas de alimentos e nem no que tange à diversidade
deste, o que pode comprometer a reprodução das famílias, mas é “uma dieta compatível com o
mínimo vital” (CANDIDO, 2010, p. 44), isto é, se ajusta aos recursos disponíveis para sustentar
a existência. Esse fato decorre não só por conta da idade e/ou pela ausência das filhas e filhos,
mas por falta de sementes nativas, que assegurem alimentos sem modificações genéticas bem
como veneno e a soberania alimentar. Além disto, essas sementes guardam culturas ancestrais
(modos de plantar, colher, conservar, armazenar).
Alguns itens são comprados na cidade (arroz, feijão, açúcar e de higiene) com muito
custo devido à distância, o valor e o transporte. A alimentação exige a interação com o mercado
para satisfazer essa necessidade básica, mas elas fazem questão de nos mostrar o que
produzem/produziram juntamente com o companheiro, como destacamos nas falas abaixo.
Eu planto alguma coisinha assim, mais é só para comer mesmo. Mas agora
não tem nada lá não, passarinho come. Tudo nós plantou hortaliça, bananeira,
mamão, manga, a gente não achou um pé de manga aqui, tudo nós plantou.
Hoje tá fazendo dez anos que nós tá aqui. Ali a horta, ainda não tem nada, só
tem uns pezinhos nascendo. Já plantamos arroz, milho, menina, quiabo tirava
de cacho, nós já trabalhou bastante aqui menina, para abrir isso aqui, era um
capoeirão, não tinha pasto aqui não, só capoeira, isso tudo aqui foi nós que
formou, aí foi plantando as coisas, já colhemos muito milho, mandioca,
melancia, você precisava de ver (Elza - trabalhadora do Grupo Amigas do
Cerrado).
Casei lá em Minas, ai de Minas eu fui embora pro Paraná, ai de Paraná eu fui
pra uma cidade bem gostosa. Era eu e ele na roça. A gente plantava feijão e
a gente vendia né, vendia milho, amendoim na cidade e os vizinho comprava
na mão da gente. Quando não era com roça, era com pesca. Nós sobrevivemo,
era eu e meu esposo que pescava e ai a gente veio pra cá. Quando eu mudei
prá cá era um ranchinho de pau a pique coberto com lona, a gente que planto
(Cida - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
Eu vim prá cá só cuidava, prantava, colhia, que nem você viu aí hoje, se eu
vendesse era o que eu produzia aqui mesmo, minha renda era essa. Eu
trabalhei muito em roça né. Toda vida, tirava leite, fazia muito queijo,
muito requeijão, você só compra se você quer comê uma novidade, porque
no mato tem banana por aí tudo, tem essa verdura, tem a mandioca. Depois
passemo a vende, ele levava na moto o leite (o marido interrompeu prá
oferecer suco) (Cineide - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
Aqui é maxixe, dai é quiabo, esse aqui é batata. Esse aqui era uma hortinha,
já acabou, aí só tem esse pouquinho aí. Fica meio derrubadinho, de tanto pisar
catando maxixe e abobora. Esse daqui é tomate, nós que plantou, ainda está
crescendo, é tomate grande (Iracy - trabalhadora do Grupo Amigas do
Cerrado).
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Nossas interlocutoras construíram a existência da família ao lado dos companheiros e
“ao realizar suas atividades cotidianas como a manutenção do quintal, da criação de pequenos
animais, dentre outras, elas colaboram diretamente na continuidade da paisagem rural”
(CAMBRUZZI, 2013, p.5).
Na alimentação, consomem as verduras e legumes que plantam, coletam ovos, leite,
frutas e o babaçu e cumbaru, que utilizam nos Grupos de produção associada; fazem doces,
queijos, rapaduras e licores. A carne é proveniente de porcos, galinhas, caprinos e bovinos e o
excedente produzido é doado ou comercializado na vizinhança. Sobre a doação, lembramos que
estimula a economia do dom (MAUSS, 2013) e a cooperação, seja na coleta ou preparação dos
alimentos, já que os produtos acabam por representar a extensão das pessoas. Godelier (2001,
p. 22) explica que o ato de dar é
[...] transferir voluntariamente algo que nos pertence a alguém de quem
pensamos que não pode deixar de aceitar. O doador pode ser um grupo ou um
indivíduo que age sozinho ou em nome de um grupo [...] Dar parece instituir
simultaneamente uma relação dupla entre aquele que dá e aquele que recebe.
Uma relação de solidariedade, pois quem dá partilha o que tem, quiçá o que
é, com aquele a quem dá, e uma relação de superioridade, pois aquele que
recebe o dom e o aceita fica em dívida para com aquele que deu.

Foto 14: Cineide nos mostra sua horta
FONTE: NEVES, 2014

Foto 15: Horta
FONTE: NEVES, 2014
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Foto 16: Elza nos mostra sua horta
FONTE: NEVES, 2014

Foto 17: Iracy nos mostra seu sistema de irrigação
FONTE: NEVES, 2014

Godelier (2001) revela que a própria economia do dom impele o retorno da “coisa”, mas
acrescenta que além de algo material, a dádiva pode representar vínculos simbólicos, que
explica o fato de sem nos conhecer direito, partilharem conosco alimentos e plantas. Caillé
(2009, p. 103) também vê a dádiva como “situação que pode estabelecer relações de aliança e
de amizade”.
Alimentar-se do que produzem oferece qualidade de vida e soberania alimentar, mas
ainda requer que o Estado apoie e disponibilize recursos para poderem produzir. Stelide e
Carvalho (2010, p. 715) lembram que “para ser soberano e protagonista do seu próprio destino,
o povo deve ter condições, recursos e apoio necessários para produzir seus próprios alimentos”,
do contrário, cada vez mais o campo irá se esvaziar e envelhecer porque os jovens não veem
alternativas para seu futuro.
Mesmo assim, na paisagem mato-grossense mulheres e homens de comunidades
tradicionais constroem modos de vida e cultura, desafiando os limites do tempo e da terra para
sobreviver e, com isso, produzem a existência cultivando saberes e sonhos. Compreendem a
marcha e vão tocando em frente.
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4.4.1 Nossa Senhora da Guia
À proporção que a Serra se aproxima, esse azul que de claro, leve e puro,
parece não haver tinta que o exprima, vai tomando outro tom diverso e escuro.
Tons da vegetação verde que a encima e do arenito avermelhado e duro
(MESQUITA, 1940, p.9)90

Foto 18: Morraria – Cáceres/MT. FONTE: NEVES, 2014.

A região da Morraria91, onde está localizada a Comunidade Nossa Senhora da Guia, é
chamada Terra de Santo porque foi doada por meio de sesmaria para a criação de uma igreja.
Segundo SILVA (2012, p. 103), “parte da área foi doada por João Ferreira Mendes e Pedro
Ferreira Mendes, por volta de 1910, para a construção da igreja de Nossa Senhora do Carmo”
(Taquaral). Como a igreja não tinha documentação que comprovasse a doação, Beto nos contou
que o território foi alvo de disputas. Somente com um ganho de causa judicial que algumas
famílias (as nativas) puderam permanecer no local.
Hoje a região é composta por pessoas nativas, migrantes e fazendeiros, existindo uma
fronteira entre aqueles que Brandão (2012d) distingue como pessoas que vivem na comunidade
e pessoas que vivem em comunidade (ou que se consideram da comunidade). Percebemos que
nossas (os) interlocutoras (es) se enquadram na segunda acepção por demonstrarem um vínculo
afetivo e simbólico com Nossa Senhora Aparecida e Taquaral.
A identidade cultural tem sido um dos aportes que garante a perpetuação de
grupos e comunidades tradicionais, proporcionando relações sociais capazes
de estreitar os laços de solidariedade, sociabilidade e pertencimento entre os
seus membros (BRANDÃO, 2012b, p. 82).

90

Poema
de
José
Barnabé
de
Mesquita,
Azul
da
Serra.
Disponível
http://www.jmesquita.brtdata.com.br/1940_Do%20Poema_da%20Serra_Sonetos.pdf
91
O nome Morraria é proveniente da localização da região entre as serras do Taquaral e Paraguai.

em:
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Localizada na estrada BR 343, a Comunidade fica distante 30 quilômetros do perímetro
urbano de Cáceres e alguns quilômetros da Comunidade Taquaral, que também faz parte da
Morraria e da qual alguns moradores da Comunidade são provenientes. Beto (morroquiano),
que nasceu na Comunidade Taquaral, relata que “inclusive, a comunidade do Nossa Senhora
da Guia veio do Taquaral, eles respeita lá o Taquaral como mãe das outra comunidade: Nossa
Senhora da Guia, São Bom Jesus Santana, São Sebastião Bocaina, que era tudo tirado dali.
Agora a Vila Aparecida, São José, São João Batista não veio de lá”.
Para nós forasteiros, existe certa dificuldade em perceber a localização da Comunidade
porque “o território das sociedades tradicionais, distinto das sociedades urbanas industriais, é
descontínuo, marcado por vazios aparentes” (DIEGUES, 2000, p.357). Sem a informação de
José não saberíamos que a Comunidade inicia com uma ponte de madeira e termina quando o
morro do lado direito tem um declive, como podemos observar nas imagens abaixo:

Foto 19: Ponte que demarca o início de Nossa Senhora da
Guia. FONTE: NEVES, 2014.

Foto 20: Declive do morro. FONTE: NEVES, 2014.
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Pela configuração da paisagem local, além de se auto identificarem enquanto
comunidade tradicional e agricultores familiares, também se diferenciam como morroquianos,
por se situarem em uma região de morros, ao redor da Estação Ecológica da Serra das Araras.

4.3.2 O assentamento São José do Facão
Senhor Deus, o Planeta terra que herdei foi confiscado [...] Meu teto
são as estrelas, estou coberto pela poeira que minha legião levanta
pelo caminho da vida. Luto pela terra. Luto pela reforma. Luto pela
vida perdida em um confronto por terra. Chico Mendes

Foto 21: Acesso ao Assentamento São José do Facão. Fonte: NEVES, 2015.

O assentamento São José do Facão está localizado no município de Cáceres, distante 12
quilômetros do perímetro urbano. Na estrada principal, no quilometro 720, existe uma entrada
para o Assentamento. A estrada que dá acesso ao Assentamento é carregada de declives e
buracos, o que dificulta a locomoção dos moradores e visitantes. Esta, aliás, é uma dificuldade
apontada pelas entrevistadas: “A estrada, estamos precisando muito da estrada aqui, é catorze
metros prá cascalhá até baloá ela, que é para durar durante cinco anos” (Elza – trabalhadora do
Grupo Amigas do Cerrado).
Como em outras lutas tradicionais pela terra, o local é oriundo de uma luta em
acampamento, reunindo algumas famílias que ali permaneceram e resistiram em precárias
condições de vida, a fim de pressionar e conseguir do Governo que o território fosse destinado
a reforma agrária. Sobre esse momento no acampamento, Iracy (trabalhadora do Grupo Amigas
do Cerrado) nos conta que
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[...] quando eu entrei no movimento, eu entrei naquele intuito de ter um lugar,
uma terra, prá onde meus filhos pudessem viver, porque eu pensava assim:
criar filho na cidade, é complicado, não é fácil. Aí nós ficou sete anos debaixo
da lona, ai quando foi prá oito anos, o Incra liberou a terra prá nós. Eu separei
do meu marido, mas consegui herdar, eu falei: vou ficar aqui firme. Aí eu fui
prá lá com meus filhos, ai ele me colocou contra parede, você escolhe eu ou a
terra. Dai eu falei assim: homem a gente acha em qualquer lugar, mas dez
alqueire de terra é difícil. Aí eu disse, nem largo de você e nem deixo da terra,
agora, se você não quiser me acompanhar, não posso fazer nada.

Iracy morou por um tempo na cidade, mas tinha o desejo de retornar ao campo, porém,
seu marido tinha posição contrária. Os anos no acampamento foram mais que uma tática de luta
para Iracy e se constituiu num espaço pedagógico, pois a luta e a resistência no local faz com
que as trabalhadoras e trabalhadores reflitam sobre o mundo e questionem as desigualdades,
aprendam a segurar as rédeas de suas vidas e a decidir as ações coletivamente, e construam uma
identidade “como um novo sujeito social, no sentido de sujeito coletivo que passa a participar
dos embates sociais” (CALDART, 2004, p.34).
Ratificando o pensamento de Caldart (2004), complementamos que no percurso da
expulsão do campo, da ida para a cidade e do retorno ao campo, velhas e novas experiências se
mesclam, contribuindo para o refazer de uma identidade. No acampamento, o lugar desenha as
relações sociais e estas o lugar, dialeticamente, sendo que a proximidade das barracas e o
objetivo comum fazem com que as barreiras da desigualdade de gênero se quebrem. Já no
assentamento, existe uma divisão sexual do trabalho porque precisam além de reproduzir a vida,
correr atrás de infraestrutura, crédito e assistência técnica. Assim, as mulheres já não participam
das ações políticas e se dedicam ao trabalho doméstico e ao cuidado das (os) filhas (os).
Dona Elza (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) nos contou sobre suas
migrações e sobre o período de acampamento, o que nos permite ter noção do sofrimento e da
luta que sua família enfrentou (e que muitas outras enfrentam):
Nós moremo em vários lugar. Primeiro, quando nóis veio de lá de São Paulo,
nós foi direto pro Vermelhinho. É prá lá do Barra do Bugres, Nova Limeira,
por aí tudo nós moremo. Era sitio do meu pai, nois casô e moramo no sitio
dele. Aí, nós moro no Salobinha, no Horizonte D’Oeste e nós viemo aqui prá
Cáceres, prá cidade. O sonho nosso era de ter um sítio, porque nós pagava
aluguel na cidade. Nós criou nossos filho vendendo iogurte, comprava o leite,
comprava tudo as coisa, eu fazia e ele saia vendeno na cidade. Aí, foi, foi, ele
ficou acampado, porque a gente que é do sítio é acostumado no sítio, na cidade
tudo as coisa é mais difícil, aí ele ficava acampado e eu pedino a Deus: ó
Senhor, ajuda arruma um lugar, eu não quero viver nessa situação de viver
debaixo de lona. Ele ficava lá e nós prá cidade, no aluguel. Não, isso não é
vida não, uma vez nois fomo lá visita e vimo ele naquela barraquinha, naquela
situação, ele tava lá a fim de arrumá uma terra prá nós mora, prá trabaia, prá
tê as coisa, prá nós não compra de tudo na cidade, porque na cidade tudo é
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comprado, se não tive dinheiro, minha filha, você não come nada, até que
Deus abençoou, ouviu e o rapaz trocou aqui.

Dos 36 lotes em que foi dividido o território de Facão, segundo os moradores,
permanecem apenas 16 famílias, dentre as quais somente duas (Cineide e Antônio) estiveram
envolvidas no processo de luta pela terra que iniciou em 1998. A maioria das entrevistadas
comprou o lote, exceto Dona Elza (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) que fez uma
permuta, como vimos anteriormente.
Nós conhecemo uma família que morava aqui, aí a gente tinha uma casinha,
vendemo, aí nois compramo aqui memo, só que a gente compro o direito que
era de outra pessoa, não foi o INCRA que deu prá gente aqui não. O meu lote
foi comprádo de outra pessoa, foi mais barato porque isso é terra do INCRA
né, fico de regulariza isso aqui, mas até hoje nada menina (Cida - trabalhadora
do Grupo Amigas do Cerrado).

Como a realidade é repleta de contradições, no momento de transição do acampamento
para o assentamento pode haver um rompimento na identidade e no sentimento de solidariedade
das famílias, pois não existe mais concretamente a luta e a divisão do território em lotes
contribui para a quebra da convivência comunitária. Os moradores do assentamento passam a
construir outras relações sociais devido a distância entre um lote e outro (RUA, 2000;
ABRAMOVAY, 2000).
Do barraco de lona até a divisão dos lotes no Assentamento foram oito anos de luta,
experiência que enraizou duas famílias no território e que para outros significou a perpetuação
da lógica mercadológica capitalista, pois venderam seus lotes a terceiros. Atualmente, o
Assentamento é constituído, em sua maioria, por moradores que compraram o direito à terra
dos antigos acampados. A respeito dos moradores do Assentamento, Rafaela (tesoureira do
STTRC) nos conta que
os primeiros moradores foi cadastrados no INCRA. Aí devido o assentamento
Facão ser o único assentamento aqui em Cáceres que não conseguiram
recursos nenhum do governo federal, aí começa aquelas pessoas desistirem,
porque não tem como ele trabalhá a terra sem recurso, aí acaba vendendo a
bemfeitoria, o direito a terra, são poucas pessoas são os primeiro proprietário
no Facão. Eles não veio é, do acampamento, eles vieram da cidade, porque
tinham condições de compra o direito e pulou os processo. Quando é oriundo
de acampamento, é toda uma conjuntura diferente, por exemplo quando é o
pessoal do MST, eles passa por formação desde quando eles tão no
acampamento, tem uma visão diferenciada.
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Dona Cida (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) confirma os dizeres de Rafaela
e julga ser incorreto dizer que são assentados: “nem assentado porque cada um compro seu lote,
mas a gente é conhecido assim. Eu falei uma vez que é um erro da gente porque lá prá cima, os
governante tá pensano, porque tudo as entrevista fala: eu sou assentado e não é”.
No acampamento o objetivo é comum, isto é, a luta pela terra; já em condição de
assentados os objetivos se alargam e cada um faz o que bem entende do pedaço de terra
conquistado, inclusive deixando esmorecer as aprendizagens pregressas, como: igualdade,
solidariedade, democracia, justiça social, ajuda mútua, entre outras (RUA, 2000;
ABRAMOVAY, 2000).

4.5 O trabalho doméstico: trabalho da mulher do campo?
A grande maioria dos homens, centrando sua visão sobre a mulher como sua
concorrente real no mercado de trabalho, deixa de perceber a situação
feminina, e a sua própria, como determinadas pela totalidade histórica na qual
ambos estão inseridos [...]Para a visão glogalizadora, “libertar a mulher de
sua alienação é, ao mesmo tempo,libertar o homem de seus fetiches”

Saffioti (2013, p. 74).

No campo, historicamente, o trabalho é dividido entre o trabalho doméstico/cuidados,
realizado pela mulher, e o trabalho na roça, realizado pela família, por exigir empenho e
constância (ABRAMOVAY, 1998), mas não é um trabalho penoso como o trabalho capitalista
se considerarmos que é realizado em suas terras, onde controlam o ritmo e o tempo dedicado a
produção e o fruto do trabalho lhes pertence.
Mulheres e homens das Comunidades Nossa Senhora da Guia e São José do Facão
relataram suas experiências junto a família no trabalho na roça. Aprenderam desde crianças a
plantar, colher, capinar e Thompson (1998, p. 18) assevera que “com a transmissão dessas
técnicas particulares, dá-se igualmente a transmissão de experiências sociais ou da sabedoria
comum da coletividade”: Mamãe cuidava de casa, teve dez filhos, e meu pai colocava a gente
para trabalhar na roça. A gente fazia tudo junto (Cleonice - trabalhadora do Grupo Amigas
do Cerrado).
Nós nascemos e criemos naquele trabalho, nós socava arroz no pilão, todo
dia, na casa de meu pai, a gente gastava 15 litros de arroz. Trabalho não mata
ninguém, trabalho é vida (Beto – morroquiano de Nossa Senhora da Guia).
Nós foi criado na roça, nós não teve aquela oportunidade, porque a gente
ficou criança quando ela morreu, mas mesmo assim a gente aprendeu
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trabalhar na roça, a plantar uma rama, um feijão (Nilza – trabalhadora do
Grupo Frutos da Terra).
Eu comecei com seis anos, colocava a enxadinha nas costas e ia capinar e
isso é até hoje. Eu gosto mais da roça do que da cidade. Nós éramos em
dezesseis e tudo trabalhava. Nós levantava duas horas da manhã e deitava
dez horas da noite e na época das águas nois mexia com plantio de arroz e
horta (Judite – trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
Nós, desde pequeno, trabalhava na roça, portanto, eu vim aprender a fazer
serviço de casa depois que eu casei, porque nós ia para roça trabalhar com
o pai. Nós saia de madrugada e esperava o dia amanhecer para nós poder
começar a trabalhar. Ia de a pé, era seis quilômetros, nós chegava em casa
cansados. Então, de casa, eu sei fazer o básico, arroz e feijão, uma salada, uma
carne, esses outros tipos de comida nós não aprendeu, porque nós não teve
tempo de aprender em casa, da mãe ensinar, ficava só na roça
trabalhando, tanto que eu sei limpar uma terra, plantar arroz, sem cortar,
sem bater; feijão, sei plantar, sei arrancar, sei bater; sei fazer cerca,
carrego, sei furar a lasca, sei passar o arame; tiro leite, não tenho inveja
de nenhum homem, se você me perguntar de roça eu sei e faço logo, que o pai
ensinou nós sabe (Iracy - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
A mãe ficava em casa cuidando do almoço para nós e enleava na roupa para
nós. Ela trabalhou muito na roça também. Desde os oito anos eu já
trabalhava na roça. Eu quando estava com meu pai, ia panhar palha
dentro do brejo, depois nós trabalhava muito na roça. Cortava arroz, colhia
milho, fazia tudo na roça (Elza - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado)

Para as/os interlocutoras/es, o trabalho infantil não é sinônimo de exploração, faz parte
da sobrevivência cotidiana e, com isso, a criança/adolescente “aprende não só como se faz, mas
o porquê se faz, já que valores são partilhados” (NEVES, 2013, p. 99). Frigotto (2009, p. 134)
lembra que é “ fundamental socializar, desde a infância, o princípio de que a tarefa de prover a
subsistência, e outras esferas da vida pelo trabalho, é comum a todos os seres humanos.
Evita-se, desta forma, criar indivíduos ou grupos que exploram e vivem do trabalho de outros”.
Através de dois relatos, percebemos que as mães dos interlocutores ficavam em casa
realizando o trabalho doméstico, porque era necessário que alguém o fizesse, enquanto isso
meninas e meninos aprendiam com o pai o trabalho na roça. Panzutti (1997, p. 66) ressalva que
“os espaços de cada sexo se interseccionam face às necessidades imediatas”. O cotidiano se
pautava pelo ritmo desse afazer, porque cada plantação obedece um ciclo germinativo e, a
respeito disso, Candido (2010) nos lembra que a resposta da natureza faz parte do pensamento
de todos os dias para quem vive no/do campo.
O trabalho produtivo da mulher e das crianças, geralmente, na sociedade é considerado
uma ajuda e tal opinião assenta na hierarquia presente na estrutura familiar ou da concepção de
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trabalho capitalista em que o trabalho do homem é o mais valorizado. As atividades produtivas
da mulher são consideradas uma extensão do trabalho doméstico e, por isso, muitas vezes
ouvimos dizerem que ajudam (BRUMER, 2004) os companheiros na roça, mas esse somatório
de força de trabalho é o que supre a subsistência e a falta de recursos para comprar alimentos
no mercado da cidade. Aliás, seu trabalho nos quintais, na horta e pomares, coletando ovos e
alimentando pequenas criações é o que garante a existência da família (autoconsumo) com
qualidade (segurança alimentar).
É evidente que o trabalho da mulher é de tempo parcial porque, pela divisão
sexual do trabalho, ideologicamente engendrado, competem-lhe as tarefas
domésticas – aparentemente não são consideradas (...) como trabalho. É como
se houvesse um trabalho parcial “produtivo” (...) e outro “não-produtivo”
(WOORTMANN, 1995, p.35).

Lagarde (2011, p. 184) assevera que a ideologia do amor impele que a mulher seja uma
servidora voluntária da família e, muitas vezes, não perceba a opressão, a desigualdade e a
exploração que sofre. Para a autora, “la ideología amorosa consagra la desigualdad, la
obediencia, la exclusión, la capacidad de mando y el dominio sobre la vida [...] por el amor las
mujeres disponensu vida para los otros”.
É interessante destacar na fala de Iracy que o tempo dedicado ao trabalho na roça fez
com que não tivesse oportunidade para aprender os afazeres domésticos, o que destoa da
concepção patriarcal de manter as meninas junto as mães para aprender o papel social do “ser
mulher”. Lipovetsky (2000) afirma que as meninas eram/ainda são educadas e preparadas para
serem “donas” de casa, mas no campo a necessidade da subsistência faz com que esta não seja
a realidade das meninas. 92
Percebemos também que o trabalho na roça era sempre ensinado e coordenado pelo pai,
envolvendo meninas e meninos, sem divisão sexual do trabalho. Contudo, não perdemos de
vista que comandar a divisão de tarefas compreende certa hierarquia na família e, porque não,
de gênero. De acordo com Brandão (1986, p. 42), existem motivos para o trabalho familiar e a
inserção precoce das crianças neste:
lº) o alto custo do trabalho assalariado, para as atividades domésticas e
principalmente, para o trabalho agrícola;
2º) o fato de que boa parte do trabalho necessário, tanto em casa (cuidado de
filhos menores, cozinha, limpeza) como na lavoura (plantio, limpa do arroz,
colheita) pode ser feito ou ajudado por crianças e, com melhor rendimento,
por adolescentes. Não é sequer imaginada a possibilidade de uma criança,
92

Inclusive, no VI Encaeses (Encontro de Economia Solidária de Cáceres), realizado entre os dias 29 e 02 de
novembro de 2016, as jovens do assentamento Roseli Nunes - Cáceres nos relataram que esta ainda é a realidade
das meninas no campo e que tal aprendizagem foi essencial na organização de um grupo de trabalho associado.
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após os seis anos (quando não antes) não ser incorporada às atividades de
trabalho e produção da família. Um filho normalmente produz mais para a
família do que consome e o conjunto de vários filhos adolescentes e jovens
permite a uma família camponesa o abandono quase completo do trabalho
assalariado complementar feito por estranhos.

Contrariando Nogueira (2011) ao afirmar que a desigualdade é mais acentuada no
campo por conta da tradição patriarcal, a maioria das entrevistas relata que seus pais, por
necessitarem do trabalho familiar, não dividiam o trabalho na roça por conta do sexo, exceto
Cida (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) que vivenciou junto a seus irmãos uma nítida
separação das tarefas e o autoritarismo do pai.
Nós nacemo e criamo lá na roça e meu pai sempre foi pobre, trabalhava mais
a minha mãe prá sustenta doze filho. Os mais velho ficava cuidano dos mais
pequeno e aquele que dava conta de ir prá roça trabalha, ía trabalha... sempre
foi assim, meu pai tinha aquele negócio de separação: menino homem tinha
serviço de menino homem e serviço das mulher que era com a mãe. Prá trata
de galinha tinha que se as mulheres, menino homem não tratava não. O serviço
deles era tratá de boi, catá lenha, as mulher já não catava. Óia, a gente fazia
comida deixava no fogão a lenha a comida toda quentinha prá ele come se não
tivesse a mãe ou eu prá por comida no prato prá ele ou a minha outra irmã,
ele ficava la passando fome e não comia. Quando ela chegava, ele brigava:
ocê tava sabeno que era hora deu comer? Depois com o passar do tempo, ele
foi ficano moderno (Cida - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).

Para Cida os trabalhos da mãe, bem como o do pai, tiveram a mesma importância na
produção de sua existência e de seus irmãos, mas salienta a percepção de que o seu pai reforçava
papéis diferenciados de gênero e talvez essa experiência seja a responsável por Cida e seu
esposo Mineiro construírem relações familiares pautadas na igualdade e no respeito:
Eu com meus filho memo eu ensinei eles, toda a vida eu sempre falei: tudo é
igual, até no arranjá namorada, namorado. Até tinha um que era muito
brincalhão e falava prá mim “ah porque que eu vô fazê? tem tanta muié em
casa”, aí eu falei “mas nenhuma é escrava de você, você tem que fazê” mas
ele falava mais na brincadeira né, porque ele também fazia, lavá, passá, eu
ensinei todos eles, cuidá da casa. No eu ver meu pai, eu falava “Ah se Deus
abençoá e consegui formá minha família vai ser diferente! ” Eu tamém já pus
aquele costume desde o começo (Cida - trabalhadora do Grupo Amigas do
Cerrado).

O esposo de Cida complementa sobre a relação construída:
Nóis já tamo a trinta cinco de casado e nois nunca discutimo, nunca brigamo,
ninguém tem ciúme um do outro. Cada um tem ter a confiaça no outro né.
Agora tem gente que xinga, ninguém aqui sabe o que é isso. Naqueles tempo
que eu fui criado, oce não tinha a liberdade, de sentá e conversá, o pai conversá
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com o filho, explica né, eu sou pai deles, sou amigo, a gente tá aí prá tudo né,
prás coisa difíceis e prás coisa boa (Mineiro – morador do Assentamento São
José do Facão).

Dar o exemplo e partilhar relações de gênero menos assimétricas faz com que estas se
naturalizem. Mesmo que o contato com a cultura patriarcal aconteça, a experiência familiar
contribuirá para uma reflexão crítica e para o exercício da alteridade.
O trabalho no campo, comumente, é dividido entre leve e pesado em função de quem o
realiza. O trabalho pesado exige força física e é realizo pelos homens, já o trabalho leve, que
exige menos esforço, é realizado por mulheres e crianças. Paulilo (1987, p.3) destaca que essa
classificação varia também conforme a região e a cultura (mais precisamente sobre a exploração
da terra), por exemplo, “no Sertão, as mulheres consideravam pesado o que no Brejo era leve”.
Na oficina, problematizamos essa questão através de uma dinâmica em que foram
estimuladas (os) a registrar suas atividades cotidianas e as do companheiro. Pegamos, como
exemplo, os registros de Cida (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) e apontamos aos
participantes que ela executa, em média, catorze atividades (faz café, lava louça, trata das
galinhas e dos cachorros, limpa toda casa, lava roupa, trabalha na roça, cuida da horta, quebra
cumbaru, faz o almoço, quebra cumbaru a tarde, ajuda a apartar os bezerros, capina, faz janta,
lava louça) enquanto seu companheiro cinco (alimenta os porcos, tira leite, trabalha na roça,
aparta os bezerros, trabalha na roça novamente). A intenção, além de sanar nossa dúvida, era
perceber se valorizavam o trabalho doméstico, como concebiam esse trabalho e como esperam
que aconteça a igualdade nesse âmbito marcado, historicamente, pela desigualdade de gênero.

Foto 22: Registrando as atividades cotidianas
(oficina 08/04/16). Fonte: NEVES, 2016.

Durante o registro, elas e eles brincavam com relação as atividades uns dos outros.
Ouvimos Erika (trabalhadora do Grupo Frutos do Cerrado) dizer que suas atividades não
caberiam no papel, seu esposo dizendo que registrou só quatro atividades; vimos seu Valdir
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(morador do Assentamento São José do Facão) servindo água para Judite (trabalhadora do
Grupo Amigas do Cerrado), sua esposa, enquanto escrevia; Iracy (trabalhadora do Grupo
Amigas do Cerrado) dizendo que queria ver a mais preguiçosa dali, entre outras observações.
Para a maioria das mulheres e homens presentes, o trabalho do homem na roça é
considerado mais pesado porque realizam uma atividade braçal o dia todo, praticamente
embaixo de sol e sobre isso, destaca Hirata (2002, p. 19): “virilidade/feminilidade são
expressas, interpretadas, transpostas, negadas ou exploradas no trabalho”. Judite (trabalhadora
do Grupo Amigas do Cerrado) enfatiza que o trabalho das mulheres “não é pesado é amolante.
Você faz a mesma coisa, duas, três vezes no dia. É repetitivo”.
Durante o debate, adverti que a mulher também participa do trabalho na roça (inclusive
elas), mas responderam que é, em média, somente por duas horas, que se fosse diferente Cida
(trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) não realizaria as catorze atividades e acabaria
ficando o dia todo na roça porque é um trabalho que precisa finalizar. Ao contrário, apontou
Branca (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra): “Nosso trabalho é picado, deles é mais
comprido”.
Depois de muitas argumentações, concluíram que a mulher trabalha mais, considerando
a quantidade de atividades feitas, e que é repetitivo: “Lava a louça, acabou de fazer o almoço,
tem louça de novo prá lavar” (Cida - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado). Já o trabalho
na roça, “roçou ali, acabou, vai roçar noutro lugar” (Branca – trabalhadora do Grupo Frutos da
Terra). Mas reafirmaram que o trabalho na roça é mais pesado.
Mesmo trabalhando após a chegada do companheiro da roça, não se consideram
sobrecarregadas, porque trabalham mais tempo “na sombra” e não é um trabalho tão fatigante
como na roça. O trabalho doméstico não é uma obrigatoriedade e, inclusive, deixam claro que
gozam de autonomia, deixando de cumprir alguns afazeres em casa: “O dia que eu tiver vontade
eu limpo, o dia que não quiser, não limpo” (Branca). A esse respeito, Perrot (2015, p. 69)
salienta que “ o que antes era uma fatalidade tornou-se uma escolha”.
Acabar não acaba, mas a casa é minha eu faço o que eu quero, não vou me
matar por causa do serviço, se eu ver que não tô aguentando eu paro e faço
outro dia. Eu levanto cedo, não importo com trabalho de casa não, vou para
roça, quando o sol esquenta entro prá dentro de casa (Judite - trabalhadora do
Grupo Amigas do Cerrado).
Tem umas duas semanas que não lava roupa (risos), hoje eu coloquei o doce,
a máquina tá batendo, eu tava carpindo ali, doce tá no fogo. Aí quando to
cansada eu vou lá ranco os trens que to trabalhando prá descansa. Eu mexia
com horta aqui tudinho mas não paro naum, num gosto de fica parada, por
exemplo, para assisti televisão (Alcilene - trabalhadora do Grupo Amigas do
Cerrado).
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Tem dia que a gente tá tão cansada que menina vo te fala, tem dia que eu chego
to tão cansada... eu chego em casa e olho prás coisa e falo: ai Jesus (risos),
fica aí... Ai depois no outro dia que eu descanço, ai que eu vo dá uma
cuidadinha né (Cida - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
Eu acordo cedo, o café não faço, o Zé que faz o café. Vou no galinheiro trato
dos frangos, aí o resto do dia, eu faço almoço, as vezes não faço almoço, as
meninas fazem almoço. A vida é assim, vou fazendo rodízio (risos) (Erika trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

Nosso olhar, contaminado pela lógica capitalista e pela divisão sexual do trabalho, nos
faz querer mensurar o tempo e a intensidade do trabalho, mas elas concebem o trabalho numa
lógica diferente, o que torna a mensuração irrelevante. Essa contradição se manifesta na
comparação das “modernas relações humanas com as do passado” (CANDIDO, 2010, p. 225).
Trabalho leve ou pesado, trabalhar mais ou menos depende da organização que permeia as
relações de gênero, porém, para essas trabalhadoras e esses trabalhadores o que leva a divisão
do trabalho é a necessidade. A mulher, em determinado período, necessita ficar em casa com
as crianças, realizando os afazeres domésticos, enquanto cabe ao companheiro prover a
alimentação trabalhando da roça, mas sempre que possível/necessário este se ocupará dos
afazeres domésticos. Desse modo, produção e reprodução compõe um todo indissociável
(KERGOAT, 2009).
Para homens e mulheres destas Comunidades o tempo parece ser regulado pelo o que
Thompson chama de “orientação pelas tarefas”, onde o relógio não é o que determina as
atividades, mas sim a lógica da necessidade de realizá-las (THOMPSON, 1998). Todas e todos
tem que contribuir com a produção da existência e LOBO (2011, p. 66) nos lembra que “no
contexto do trabalho agrícola, o discurso de fragilidade é impossível e há a tradição do trabalho
feminino na agricultura” e, portanto, justifica a combinação de valores antigos a novos.
Valdir (morador do Assentamento São José do Facão) lembra: “a mulher camponesa ela
está trabalhando prá ela, é repetitivo, mas ela está trabalhando prá ela. A mulher do campo que
não trabalha, também não tem nada. Então para ter as coisas, tem que trabalhar”. Em seguida,
Erika (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) rebate dizendo que não é somente a mulher:
“tem que movimentar, homem, mulher, jovem, todo mundo junto. Não adianta só a mulher estar
lá e a juventude não estar fazendo a contrapartida também, tudo beneficia a casa. Por isso que
fala agroecologia envolve a família, agricultura familiar é isso”.
Pensamos que, atualmente, as mulheres entrevistadas podem produzir a existência com
mais vagar e autonomia, já que a maioria não tem crianças pequenas e não demandam produzir
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tantos alimentos. Acreditamos também que tenham sido influenciadas pelos aprendizados
promovidos na/pela produção associada, que “incrementa su nivel de autonomía y capacidad
para llevar adelante proyectos y decisiones, al tiempo que mina la regulación patriarcal
vinculada a la moral y la tradición” (QUIROGA, 2009, p. 5).
Sobre o olhar equivocado a respeito do trabalho feminino, Conte (2014, p. 108) tece as
seguintes considerações:
A divisão sexual por si só, não pode ser tida como vilã da secundarização das
mulheres no trabalho, pois isso não seria um problema, se mesmo em funções
diferentes homens e mulheres tivessem reconhecimento igualitário pelos
trabalhos realizados, independente da esfera reprodutiva ou produtiva, ou
ambas entrelaçadas. Constitui-se em problema do ponto de vista das mulheres,
especialmente das que se dão conta dessa condição de inferioridade, o fato de
que, com a divisão sexual do trabalho, o que parece é que os homens trabalham
e, as mulheres, executam tarefas.

O trabalho da mulher do campo não é valorizado socialmente e é ofuscado pela
economia e pelo governo. Por isso, persiste a dificuldade em conceber a importância de sua
contribuição na produção da existência da unidade familiar.
Os programas governamentais voltados para a agricultura familiar que
reproduzem a divisão social do trabalho contribuem cada vez mais para a
invisibilidade feminina e consequentemente a desconsiderá-la enquanto
trabalhadora, uma vez que a sua participação vista como ajuda omite o seu
direito de igual participação no resultado do trabalho. Esta relação gera
injustiça, pois ignora a sua contribuição econômica na produção agrícola e
nega a sua condição de trabalhadora. (NASCIMENTO et.al., 2013, p.8).

Na oficina observamos que tanto o trabalho da mulher em casa quanto o realizado na
roça e na unidade de produção são reconhecidos e valorizados, da mesma forma que o trabalho
do homem na roça e em casa também o é por elas. Faz parte da produção da existência da
família e se enquadra no modelo de parceria (HIRATA; KERGOAT, 2007) em que ambos
dividem as atividades.
Erika (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) nos conta, com naturalidade, que seu
marido Zé “depena galinha, ele que limpa peixe, corta peixe”. Inclusive, o relato sobre o
trabalho do companheiro em casa foi confirmado quando fomos a Nossa Senhora da Guia sem
aviso prévio. Zé estava preparando o almoço e depois lavou a louça, mesmo com Erika e as
filhas em casa.
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Foto 23: José fazendo almoço.
Fonte : NEVES, 2016

Foto 24: José lavando a louça
Fonte : NEVES, 2016

Foto 25: José descascando pepinos para a salada
Fonte : NEVES, 2016

As demais mulheres também deixaram seus relatos sobre o trabalho do companheiro em
casa: “Ele ajuda a limpar o terreiro, ele ajuda lavar as vasilhas para não ficar sujas. Ele limpa,
vasculha, tira teia de aranha. Ele me ajuda bastante” (Elza - trabalhadora do Grupo Amigas do
Cerrado).
Quando eu tinha as criança, ele me ajudava a cuida, apesar que ele trabalhava,
mas ele me ajudava a cuida, limpa, lavá. Quando preciso i no médico, aí eu
vô, fico lá um, dois dia e ele fica aqui, ele que cuida das coisa (Cida trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
Eu vou te falar, lá em casa ele ajuda. Ó lá em casa, meu marido ajuda.
Quando num to ele lava roupa, faz comida, só não limpa casa. Se ele não
fizesse, eu falava. (Branca – trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).
Lá em casa a única coisa que não tem igualdade é porque ele não faz comida
e lava roupa, mas eu vou para roça e ele também me ajuda dentro de casa. Se
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eu to na padaria, ele lava vasilha, dependendo do serviço que ele está fazendo,
ele limpa até a casa (Judite - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).

Nos depoimentos de algumas mulheres percebe-se que o trabalho doméstico do homem
é considerado uma ajuda, o que pode representar a reprodução da concepção de que homem
não deve ser responsável pelo papel reprodutivo. Essas contradições derivam do fato de que o
patriarcado está enraizado no discurso dos papéis de mulheres e homens, uma vez que atravessa
o tempo e o espaço. Mesmo com essas marcas linguísticas, reconhecemos que o
comprometimento do companheiro com parte das atividades domésticas pode indicar, em
alguma medida, o rompimento com a tradição patriarcal no campo e minimizar a desigualdade
de gênero.
Castañeda (2006, p. 167) salienta que “transitar de um a outro é dificílimo para qualquer
uma das partes: assim como é difícil para as mulheres sair do âmbito doméstico, também não é
fácil para os homens entrar no reino tradicional das mulheres”.
Compartilhamos na oficina um vídeo chamado Acorda Raimundo na qual se vê a
inversão nos papéis de um casal. Durante a exibição, as e os presentes teceram os seguintes
comentários: “Eu acho que ele está fazendo o papel de mulher, para sentir na pele o que algumas
mulheres sofrem, né” (Branca - trabalhadora do Grupo Frutos da Terra), “se ela não quer
apanhar, então não bate, achei um horror” (Cida - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado),
“Ele tá fazendo tudo dentro de casa, mas está fazendo fora de casa também, porque aquele
negócio dele estar esperando um filho, é outra mulher lá fora que está esperando” (Valdir –
morador do Assentamento São José do Facão), “e é por causa dela mesmo, porque ele tá fazendo
todo o serviço e ela chega agredindo (Cida - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado)”. O
mais interessante foi a expressão de espanto expressa quando a atriz Eliane Giardini assume o
papel do homem: agressivo, autoritário, boêmio, trabalhar enquanto o ator Paulo Betti
permanece em casa se ocupando do trabalho doméstico/cuidados. Elas concluíram que muitas
mulheres sofrem com as características representadas pela atriz e que não aceitariam se fosse
com elas.
As trabalhadoras nos informaram que a vida no campo e o trabalho doméstico sofreu
alteração qualitativa com a implantação do Programa Luz para Todos, criado em 2002, no
governo Lula, onde puderam comprar e usufruir de geladeira, fogão, máquina de lavar roupa e
outros eletrodomésticos, que as liberam de alguns esforços físicos. As comunidades tradicionais
não se opõem ao moderno e nem estão imunes ao contato com as tecnologias, já que muitas se
encontram próximas das cidades.
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Contudo, o consumo e o contato com a cidade não invalidam a autonomia e a posição
de permanecerem construindo a existência no campo sob outra lógica do viver. Para as/os
camponesas/es, o essencial a natureza fornece e mesmo sem terem conhecimento teórico sobre
o Buen Vivir, peregrinam em sua direção, pois “la riqueza no consiste em tener y acumular la
mayor cantidad de bienes posibles, sino em lograr um equilíbrio entre las necessidades
fundamentales de la humanidade y los recursos disponibles para satisfacerlas” (CUADRA,
2015, p. 8). Para estes moradores, a existência é o que vivem e são, por isso expressam seu
ideário que se contrapõe aos de outros grupos/classes.
As necessidades para as mulheres que participam do grupo de produção está para além
de se satisfazer somente com o que a terra fornece. É admissível que desejem obter aparelhos
eletrodomésticos que facilitem o dia a dia, poder comprar artigos de uso pessoal, mas expressam
que o trabalho é também uma oportunidade de sair de casa, de ter seu trabalho reconhecido e
de ampliar os horizontes. Cineide (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) relata que
“graças ao grupo, hoje eu não preciso socá aquele arroz no pilão, porque aquele arroz é
quebrado né, tem vez que ocê quebra arroz no pilão que ele quebra tanto que prá comer, humm
[...] essa panela é do grupo, essa daí, é do meu serviço no grupo”. Sobre isso, salienta Saffioti
(2013, p. 71) “o desenvolvimento social cria nos seres humanos outras necessidades cuja
satisfação pode ser atingida através dos rendimentos obtidos”.
Contrariando Arendt (2007), Saffioti (2004, p. 53) nos lembra que o trabalho doméstico
“não é, necessariamente, o espaço da privação”, já que depende da totalidade onde está imersa
a família. Em outras palavras, depende da classe, do nível educacional, da religião, dos
costumes, das concepções de mundo, entre outros aspectos. Mesmo que haja divisão sexual do
trabalho, fruto do sistema patriarcal, faz-se necessário compreender que, para essas mulheres
do campo, o trabalho na roça e o doméstico/cuidados não se trata de um cautiveiro (LAGARDE,
2011) e ocorre sem imposições e com mais liberdade, sendo indispensável na produção da
existência da família.

4.6 O trabalho no Grupo Frutos da Terra

Na comunidade Nossa Senhora da Guia foi criada, no ano de 2000, uma Associação
para trabalhar com a agricultura familiar, mas era um grupo majoritariamente masculino e
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hierárquico, que não considerava a opinião feminina na diretoria e no qual o presidente tomava,
sozinho, as decisões. Nas palavras de Erika (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra), podemos
visualizar a estrutura e organização do grupo:
Era uma diretoria totalmente de homens, mulheres acho que só tinha eu na
época, mas não tinha decisão; a mulher não tinha vez de dar opinião. Quem
tomava decisões era o presidente, uma pessoa só comandava, não era a
diretoria que comandava, acho muito errado porque presidente não manda, ele
tem que ouvir opiniões de algumas pessoas. Eu penso no modo coletivo,
porque a ARPEP é uma diretoria com quatro grupos que tomam decisões e
isso é muito importante, então, eu acho que foi uma das diferença, foi uma
associação que não conseguiu ir para frente, não pensava no trabalho coletivo.
Essa foi uma das diferenças que eu acho da Arpep com a Frutac. A gente
sempre falava “vamos trabalhar mais coletivo né, pensar melhor juntos”, mas
nunca chegou. Eu era secretária, como sempre mulher só fica na parte de
secretaria, nunca presidente, nunca tesoureira, isso, também, eu achava muito
errado. Tinha muito preconceito na época, eu tinha filha pequena né, meu
menino tinha problemas e eu saía muito, eles falavam que eu saía muito,
falhava, aí por fim sai da Associação.

Lembramos que tanto as Corporações de Ofício na Idade Média, como os sindicatos e
cooperativas nos primórdios do sistema capitalista, não eram espaços em que a mulher atuava
ou era predominante, eram lugares masculinizados. Quando a mulher passa a ocupar esse
espaço, seja trabalhando ou fazendo parte da diretoria, prevalecia a lógica capitalista e
patriarcal, alocando-as sempre em funções secundárias, de menor valor e sem poder ter voz
ativa. E quando mães, além de não contar com creches, ocupavam funções em que pudessem
ser facilmente substituídas.
Erika (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) compreendia ser incoerente um grupo de
produção associada ter hierarquias, discriminações e não ouvir as mulheres. Para ela,
“associação não é fácil, ter que ter muita formação, muita capacitação de gênero”. Por ser mãe
e por seu companheiro também trabalhar no Grupo, invariavelmente, precisava se ausentar, o
que gerava mais conflitos com os homens do Grupo.
Quando a Associação Memória Viva passava pelos conflitos mencionados
anteriormente (disputa terra), a FASE surge na região para realizar um mapeamento das famílias
e dos frutos do Cerrado que era mais predominante no local. Na figura do biólogo Maurício, a
FASE pretendia assessorar a Comunidade em relação ao extrativismo de frutos do Cerrado, a
agroecologia e ao empoderamento das mulheres. Por e-mail93, Maurício (ex técnico da FASE)
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Conversamos informalmente no dia 28 de abril de 2014 com Maurício por e-mail, já que este se encontra
residindo em Minas Gerais.
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nos contou que participava das missas e ao final, pedia a palavra para conversar com a
Comunidade sobre trabalho coletivo e geração de renda.
Quando veio o convite da FASE, daquele apoio, só que era época do Maurício,
ele chegou até aqui, aí nós tava na igreja, nós tava celebrando, aí ele chegou,
Maurício chegou e conversou com nós, diz que mexia com frutos do cerrado
e falou se nós não quisé participa primeiro do intercambio né. A gente aceito,
ai marcou um intercâmbio com os índio e outras comunidade (Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

Com o conflito acirrado com a intervenção da FASE, o grupo Frutos da Terra passou a
existir, concretamente, no ano de 2006, com o objetivo do trabalho coletivo entre as famílias.
Nesse período, mulheres e homens podiam participar, mas somente Tiago (trabalhador do
Grupo Frutos da Terra) se prontificou. Hoje em dia, o projeto tem como foco as mulheres e
Erika (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) ressalta que “Tiago era solteiro na época, quando
entrou aqui”, mas para participarem precisam ter a DAP94, que identifica a unidade familiar
como pertencente a agricultura familiar e permite o acesso a políticas públicas como o Pronaf,
o PAA, Habitação Rural, aposentadoria, entre outras.
O Grupo produzia informalmente e em 2009 formalizou-se ao fazer parte da ARPEP.
A partir disso, o Grupo deu início a produção experimentando receitas com a farinha do
babaçu95 na casa de uma das trabalhadoras, mas quem estava à frente dele não compartilhava
os frutos do trabalho e não participava dos intercâmbios visando a troca de conhecimentos e o
aprendizado. Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) nos contou que (D)96, que estava
à frente do Grupo, era casada e se envolveu com um homem, também casado. Ao invés de trazer
informações para o grupo, nas viagens, aproveitava para encontrar o rapaz e isso afetou a
moralidade da Comunidade. Além disso, quando estavam iniciando as experiências com a
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Além dos agricultores, os pescadores, os indígenas, os extrativistas, silvicultores, aquicultores e quilombolas
tem direito ao DAP.
95
O babaçu é uma palmeira encontrada na região Norte e no Cerrado com cachos repletos de pequenos cocos de
babaçu, que em seu interior possuem castanhas que, quando verdes, fornecem um leite que pode ser utilizado na
culinária e também o óleo de babaçu, utilizado tanto na alimentação como em cosméticos. Do mesocarpo do
babaçu é extraída a farinha que as mulheres da Comunidade utilizam na produção de pães e bolachas. As folhas
do babaçu também são utilizadas para a cobertura de casas, como o galpão localizado ao lado da cozinha do grupo
Frutos da Terra. Também é possível extrair do caule da palmeira um palmito comestível. Dentre os benefícios, é
conhecido por seu alto teor de fibras que auxilia no trato intestinal e tem propriedades analgésicas e antiinflamatórias. Diferente do cumbaru em que se utiliza a quebradeira para se chegar a castanha, o babaçu precisa
ser cascado com facão.
96
Optamos por não expor o nome verdadeiro dessa pessoa por não estar envolvida na pesquisa empírica e para
não causar constrangimentos.

176

farinha de babaçu, ela não dividia o fruto do trabalho, o que deixava tanto as mulheres quanto
seus companheiros chateados.
Num outro depoimento, observamos que a gestão do processo de produção, no início,
deixava as trabalhadoras descontentes: “Não vendia nada não. Nós ia lá, fazia a farinha, ai nós
pegava e vinha embora. Ela nem dividia com nós, prá nós prová. Ficava tudinho. Ela nunca
dividiu com nós, a gente só ficava com aquela canseira” (Nilza - (trabalhadora do Grupo Frutos
da Terra).
Devido a esses contratempos, as trabalhadoras contaram com a falta de apoio dos
companheiros. Eles queriam ver o resultado do esforço de suas esposas e como isso não era
alcançado, manifestavam o desejo de suas desistências. Essa atitude assenta no pressuposto de
que o processo de trabalho gera um valor de uso e, por vezes, de troca. Nilza (trabalhadora do
Grupo Frutos da Terra) nos conta que
[...] os maridos não achou bom, não estava mais querendo deixar as mulheres
trabalhar porque trabalhava de graça. Ai meu marido, já não tava mais
querendo mais não. Ele falava assim: Nilza, não vai dar mais certo não. Ela
não dá nem procês prová. Ocê não vai mais não. Ai a gente meio que quis dar
uma parada, eu não achei ruim não. Eu não achei ruim, porque era longe
também. Era longe, daí eu fiquei quieta né, fazer o quê?

A palavra deixar tem uma conotação que indica lançar de si, o que sugere a posse de
algo, no caso, da mulher, como se esta não tivesse o poder de decisão de seus atos e do seu
corpo. Confirmado pela expressão: “Ocê não vai mais não”, tal ato de dominação é fruto das
relações sociais dominantes, -da sujeição de um sexo pelo outro, de uma classe pela outra, de
uma raça/etnia pela outra- e da subordinação da reprodução pela produção que prevalece na
sociedade.
Não podemos deixar de pensar na presença do machismo invisível (CASTAÑEDA,
2006) que se apresenta através de palavras, gestos, olhares. Segundo a autora, “o machismo
está tão profundamente arraigado nos costumes e no discurso que se tornou quase invisível
quando não exerce suas formas mais flagrantes” (CASTAÑEDA, 2006, p. 16).
Muitas vezes, a subordinação as decisões do marido ou a não reação é também, para
algumas mulheres, uma troca pela segurança econômica garantida por este e isso corrobora para
o reforço da ideologia patriarcal. Moraes (2002, p.74) garante que “desde muito cedo, somos
preparadas/preparados para viver de acordo com os estereótipos femininos e masculinos”.
No episódio em questão, os companheiros não estavam gostando da situação de
adultério em que estava envolvida a pessoa a frente do Grupo, que contrapõe a uma moral cristã
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que instituiu a fidelidade, que “refuerza la propriedade masculina patriarcal de los hombres
sobre las mujeres” (LAGARDE, 2011, p. 453). Boni (2012, p. 45) lembra, também, que a
“fofoca é uma prática um tanto comum nas comunidades rurais, como em outros locais
pequenos. A mulher, pode-se dizer, é como que a base da reputação do casal. Sobre ela recai a
responsabilidade de manter o seu valor e também do seu marido”.
O rompimento desta tradição, “pone em tela de juicio la propriedade de su cónyuge
sobre ella, su poner patriarcal y su virilidade” (LAGARDE, 2011, p. 451). Historicamente, o
adultério para o homem é tolerado e para a mulher causa a sua desvalorização -cai na boca do
povo- e essa discriminação social e cultural não é desejada, especialmente, numa comunidade
rural em que os laços de proximidade, nesse caso de parentesco, são mais fortes.
Meu marido, assim, ele tava contra só no primeiro: Ah, você não vai mais não
porque eu to vendo uma zuada aí que a muié de Seu (P) qué pegá a (D). Se
você tivé no meio você vai entrá na confusão. Esse negócio você vai lá ralá
coco, ralá coco, mas não to veno nada. Aí eu mesmo decidi, eu não vou mais
não. Ai, eu não acabei levano a fama porque logo saí, aí que eu não fui mais
(Jacira - (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

A desistência do Grupo foi decisão de Nilza (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) e
de Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra), por estarem se sentindo lesadas frente aos
acontecimentos descritos acima, mas não podemos deixar de peceber a linguagem sexista de
seus companheiros, fornecendo juízos que reforçam a ideologia. Na verdade, segundo
MORAES (2002, p.39), “a linguagem serve como um espelho social, refletindo valores
implícitos e atitudes”, contribuindo para a perpetuação da institucionalização da dominação
masculina. São discursos que limitam a atividade humana. Caso tivessem dito: Penso que é
melhor você não ir mais ou Você não acha que é melhor desistir?, seria quebrada essa noção
de legitimação dos direitos masculinos, pois a alteração na linguagem sexista é um ato político.
Quando a FASE soube dos conflitos, resolveu intervir e chamou uma reunião para que
fosse escolhida outra presidente para o Grupo. “O Maurício pego um dia e falô: (D) nós tem
que por um final nesse aí. Voce vai continuar? Porque, por enquanto, não tem nada, não tem
a farinha, não tem um pão” (Jacira - trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).
A partir disso, Erika (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) foi escolhida para
representar o Grupo e permanece até os dias atuais. Mesmo assim, Erika (trabalhadora do Grupo
Frutos da Terra) nos conta que ainda havia discriminação por parte de algumas pessoas da
Comunidade: “eles falavam que mulher não dava conta de mandar, que agora assim que o grupo
vai afundar, não ao contrário, mulheres unidas jamais serão vencidas (risos) ”.
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Pelas poucas oportunidades de trabalho, muitas mulheres do campo passam a vida a se
dedicar ao trabalho doméstico e no, máximo, à atividade de plantar em seus quintais, o que para
a sociedade e para a economia faz parte do trabalho reprodutivo. Mas o pequeno tempo em que
estiveram realizando atividade produtiva, fora do lar, e com a possibilidade de ganhos
monetários também impulsionou Nilza (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) e Jacira
(trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) a retornar ao Grupo. Nilza (trabalhadora do Grupo
Frutos da Terra) relatou seu diálogo com o marido: “ele que ajudou sabe, ele disse assim: se
você quiser entrar lá, você entra, vai trabalhá, lá é muito mais melhor que você ficar
trabalhando na roça”.
Lagarde (2011, p. 39) adverte que “la conquista de la individualidade por parte de las
mujeres es un verdadeiro ritual iniciático [...] implica así un arrancamiento de nosostras mismas,
de nuestro genérico colonizado: emerger de él como individuas es, em certo modo afirmarse
sobre y contra él y conlleva uma desidentificación”.
A respeito do incentivo dos companheiros para a participação das mulheres no Grupo,
acreditamos que possa contribuir para desnaturalizar a inferioridade da mulher e também
desmitificar o sistema capitalista como sendo capaz de resolver as contradições geradas por ele.
No entanto, o retorno de Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) não foi de
imediato. Apesar do apoio do companheiro, não podia voltar porque estava presa aos cuidados
de seu sogro.
Ele bem que apoiou, ele apoia. Quando a Erica começou a falar: amanhã nós
vamos fazer farinha, de manhã até de tarde, eu num fui porque ele (sogro)
não tinha com quem ficá. Meu marido trabaiava, só chegava de noite, as
crianças ía prá escola, não ficava ninguém. Ai eu passei quase uma semana e
ela (Nilza) só me contano: Jacira seu nome tá aqui, ocê tem que vim. Um dia
eu peguei e comecei. Aí eu levantei cedo, eu deixava comida pronta e pedia
prá alguém ficá com ele a tarde e ai meu marido dava apoio.

Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) e Nilza (trabalhadora do Grupo Frutos
da Terra) partiam de bicicleta para a unidade de produção e as condições físicas e o horário em
que Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) chegava em casa, deixava seu companheiro
desgostoso, mas, nessa ocasião, ao invés de desistir, resolveu conversar com ele.
A minha dificuldade era que nós ía de bicicreta, era muito longe. Um dia, na
época da chuva, na época das águas, cheguemo de noite, era sete horas e meu
marido tava preocupado: poxa vida você nunca preocupa de anda daqui lá,
essa lonjura, chega de noite, você não vai mais, , óia o estado que você tá
chegano, você chega de noite, com chuva, inclusive cheio de lama. Aí eu
conversei com ele, falei: ó, as coisa não é bem assim, depois que você pega
um cumprumisso, seu nome fica lá e a gente não pode saí no meio. Eu vou saí
não. Daí, foi indo, ele foi entendeno, fui conversano quêle e ele parou, viu que

179

a gente já tinha uma rendinha, né, tinha uma rendinha que ajudava. Às vezes
ele não tinha dinheiro prá comprar um remédio de pressão, quando o dinheiro
dele atrasava, ai já procurava: Você tem dinheiro prá arrumar ai prá mim?.
Pois é, eu tenho né (risos).

Foto 26: Estrada em época de chuvas. Fonte: NEVES, 2016

Além das dificuldades com o transporte e com os cuidados do sogro, Jacira (trabalhadora
do Grupo Frutos da Terra) conta com um fator que pode tê-la influenciado na decisão de retorno
ao grupo, seu marido trabalha por diária, o que não lhes garante uma renda fixa e contínua,
diferente da situação de Nilza (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra), que pode contar com a
aposentadoria do companheiro. Além disso, Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) é a
única que mora em situação extremamente precária e seu sonho é terminar de construir a casa
de alvenaria. A preocupação do companheiro com a situação de Jacira foi minimizada com a
possibilidade de melhorar a qualidade de vida da família, mostrando que o dinheiro pesa nas
relações de gênero. De acordo com Ardaillon (1997, p. 89), o dinheiro “tem poder
individualizador, e proporciona a mulher um espaço de negociação na relação conjugal”.
Sabe o dinheiro que eu ganho lá, o dinheirinho que eu pego, trezentos reais,
duzentos e pouco, eu ajudo ele, não deixo só prá ele, porque nós precisa né.
Ele leva a gente, como se vê, lá ontem (feira), de lá veio os pessoal, ele que
trouxe. Eu falo assim prá ele: Lauro, Érica falou se você cuida prá levá, ele tá
pronto prá levá. Ele fala, assim, que o dinheiro é meu né, só que o dele é nosso
(Jacira -trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

Para o companheiro de Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra), o dinheiro que
ele recebe é para prover as necessidades da família. A tradição do homem como provedor, como
o responsável pelo trabalho produtivo e também por não ter como costume a esposa exercer um
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trabalho remunerado advém da concepção de família neoclássica. Coelho (2009a, p. 114)
adverte que “o chefe da família ao transferir parcelas do seu rendimento para os restantes
familiares assegura que estes ajam de acordo com as preferências dele”.
Mas Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) compreende que deve partilhar o
que percebe no Grupo não só porque seu marido presta serviços ao Grupo, mas porque a
solidariedade é uma característica da produção associada que permeia o Grupo e a ARPEP.
Nilza (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) expõe que administra o dinheiro de Beto
(morroquiano de Nossa Senhora da Guia) e que também destina parte do que aufere com o
trabalho no Grupo para as despesas da família, já que a aposentadoria do companheiro se finda
com os tributos pagos mensalmente.
Não, é de nós dois, ele recebe dinheiro, aí eu pego, tiro um pouco prá ele, outro
pouquinho compro as coisa pro meu guri, compro prá mim também. Eu
entrego um pouco prá ele, prá ajudá na casa, porque se vê, a gente paga tantos
impostos, tantos impostos, que Deus me livre, não sobra dinheiro. (Nilza trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

A respeito do rendimento monetário, Erika (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra)
numa entrevista, pondera:
Se eu faço não é tanto pela questão financeira, mas é uma coisa que a gente
gosta e pela luta também. A gente também sente a falta de lazer, porque na
cozinha mesmo, a gente trabalhando fala tudo o que acontece na casa,
desabafa, porque às vezes não tem coragem de desabafar na casa, elas
desabafam aqui, não só para trabalho, então é um momento (Erika trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

Portanto, para além do rendimento monetário que contribui para a reprodução ampliada
da vida, é um momento de partilha dos problemas particulares, de estarem mais próximas, de,
simplesmente, conversar.
As viagens de intercâmbios oprtunizaram que conhecessem outros grupos (o quê e como
produzem), bem como participar de feiras e buscar projetos. Nós fomos para o Maranhão,
busquemo projeto prá trazer prá cá, visitemos as fábricas de babaçu, fábrica de óleo, bastante
coisa boa que nós viu lá (Nilza - trabalhadora do Grupo Frutos da Terra). Esses momentos são
importantes na produção imaterial da vida, pois são troca de experiências e aprendizagens,
descoberta de “outros mundos” e ampliação dos horizontes.
Nós andamos muito como Maranhão, como norte de Brasília, teve experiência
aí para chegar aqui e enfrentar. Aí começamos a trabalhar, trocar experiência
grupo com grupo, troca ideia até hoje. No intercâmbio a pessoa está
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desanimada, mas ela vem com uma estima renovada, ela vem com uma
esperança. Ele (José – marido) que incentivou a participar do intercambio, aí
como as meninas eram pequenininhas né, eu não participava muito, aí depois
eu já deixei as três com ele. (Erika - trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

Foto 27: As trabalhadoras e seus companheiros
participando da I Mostra de Frutos do Cerrado
(11/09/2014). FONTE: NEVES, 2014

Zart (2006, p. 119) colabora ao dizer que essas experiências contribuem para a
formação de sujeitos cognoscentes críticos e criativos que possam imaginar e
organizar empresas sociais, mobilizar recursos, tecnologias, mercados para o
desenvolvimento de uma economia que se embase na cooperação e estruture
uma sociedade solidária e sustentável.

As trabalhadoras necessitam se mobilizar para iniciar e dar continuidade a produção
porque o Estado se exime do apoio técnico necessário à manutenção dos empreendimentos.
Percebe-se que na concepção do Estado, a criação de programas e políticas públicas são
suficientes para o desenvolvimento destes. Todavia, para os grupos de produção associada não
esmorecerem faz-se necessário o apoio técnico, que em grande parte é oferecido por ONGS,
incubadoras ou voluntários. Para essas mulheres trabalhadoras além das marcas de gênero e
raça, existe a marca de classe, o que demonstra que “ a sorte das mulheres está ligada à sorte da
classe trabalhadora e de todos os explorados do mundo” (CARRASCO; PETIT, 2012, p. 113).
Com um projeto elaborado com a assessoria da FASE, o Grupo conseguiu construir a
unidade de produção no pedaço de terra cedido por Erika (trabalhadora do Grupo Frutos da
Terra) em sua propriedade:
Fizemos uma reunião prá ver se alguém poderia doar a área, aí, ficamos mais
de mês procurando, aí meu marido disse: não tá achando, vamos ceder um
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canto em comodato, com testemunha, um contrato de comodato até investir,
e até ficou um ponto bom, ficou bem no meio.

Foto 28: Unidade de produção do grupo Frutos da Terra. FONTE: NEVES, 2014

A atitude do companheiro de Erika (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) mostra o
apoio ao seu trabalho, o que poderia ser diferente já que, na ausência de Erika (trabalhadora do
Grupo Frutos da Terra), ele tem que prover o trabalho de cuidado de suas três filhas.
Outro fato que nos causou surpresa foi relatado por Nilza (trabalhadora do Grupo Frutos
da Terra):
A gente ía assim, duas vezes na semana, aí nós chegava lá, trabalhava o dia,
quando era quatro e quarenta, nós saíamos de lá. Chegava aqui, já bem
escurecidinho e já achava comidinha pronta. Aí chegava, só tomava um banho
e ia descansar prá outro dia (Nilza - trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

Nilza (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) narra a dificuldade enfrentada para
chegar à unidade de produção, mas vale observar que além da sua força de vontade, ela conta
com a ajuda de seu companheiro Beto (morroquiano de Nossa Senhora da Guia) que deixa a
janta pronta a sua espera. Em outra conversa, Nilza (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra)
releva que já deixa o alimento mais ou menos “ajeitado” para o almoço, só restando a Beto
(morroquiano de Nossa Senhora da Guia) sua finalização, entretanto, se considerarmos que os
homens que seguem à risca a tradição patriarcal não chegam nem perto do fogão, a atitude de
seu companheiro contradiz os ditames do patriarcado. Além do que, Beto (morroquiano de
Nossa Senhora da Guia) também trabalha na roça todos os dias e poderia alegar cansaço para
se desvencilhar da preparação do jantar.
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Ele trabalha na roça, só na roça. Em casa, ele sempre fica fazendo a comida.
Faz comida prá ele, pro guri, que estuda né e eu trabalho prá lá. Eu chego e já
acho pronto. De manhã, eu levanto cedo, deixo feijão cozinhando, já deixo
uma carne temperada, adiantei prá ele, aí ele só cozinha, almoça, dá almoço
pro meu guri. Aí a janta ele faz na hora que eu chego (Nilza – trabalhadora do
Grupo Frutos da Terra).

Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra), diferentemente de Nilza (trabalhadora
do Grupo Frutos da Terra), nos conta que busca água, faz a janta e se dedica aos cuidados do
sogro que está acamado.
Eu chegava tarde, eu ia fazê janta, eu ia panhá água, porque água era difícil,
tinha que ir lá no ribeirão panhar água no escuro, então, ele falava: agora que
você chegou? Ele disse que não tinha nada pronto. Eu levantava cedo, quatro
e meia, cinco horas, deixava algumas coisinhas pronta e minha menina me
ajuda, meu guri ajuda. Quando eu vou prá lá, ela que faz comida, faz tudo
aqui. Ela faz e vai prá escola.

Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra), nessa fala, demonstra estar presa ao
trabalho doméstico e de cuidados, atividades atribuídas, estrategicamente, às mulheres por sua
natureza dócil, disciplinada, afetuosa e maternal, o que aponta mais uma dificuldade a ser
enfrentada para permanecer trabalhando no Grupo. No entanto, sabemos que são construções
sociais e culturais que a tradição patriarcal utiliza para manter as mulheres no ambiente privado
do lar. Com isso, muitas mulheres identificam o bem-estar da família como se fosse o seu
individual.
A fala do esposo de Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) ao demonstrar
descontentamento por não encontrar nada pronto em casa nos remete a uma posição machista
e de dominação, que reflete a desigualdade que impera na sociedade, pois ambos estavam
retornando do trabalho, mas somente a mulher é responsabilizada pelo trabalho reprodutivo.
No entanto, diversamente dos companheiros de Erika e Nilza que trabalham em suas terras, o
companheiro de Jacira trabalha o dia todo de empregado na terra de outrem.
Em outro relato, Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) desconstrói nossa
impressão sobre seu esposo, ao afirmar que este, mesmo esporadicamente, também se dedica
ao trabalho doméstico.
Quando ele não tava muito cansado, ele me ajudava. Tem dia que ele nem não
ia no serviço, porque quando a água estava encanada lá da serra da água doce,
entrava ar no cano e água num vinha, aí ele matava serviço prá arrumá água
prá mim. Aí eu chegava em casa, tava janta pronta. Era de vez em quando né.
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É muito difícil faiá porque o patrão dependia muito dele, tinha marca passo
no coração.

Erika (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) dispõe de certa “emancipação” do
trabalho doméstico, já que seu marido e suas filhas socializam essa atividade. Para ela, o
trabalho doméstico é um trabalho, diferentemente, do que a sociedade concebe. Acredita ser
importante que suas filhas se familiarizem com uma atividade laboral, inclusive, na unidade de
produção. Dessa forma, nos diz: “Eu não deixo tudo no jeito não, não deixo as comidas pronta,
porque acho importante começar a preparar elas, por isso que eu falo que eu acho muito
importante o trabalho”.
O problema de locomoção foi resolvido quando Jacira resolveu conversar com o
motorista de ônibus que passa na estrada em frente a unidade de produção. Seu companheiro
não desejava mais que ela fosse de bicicleta para o trabalho.
[...] só que você não vai mais de bicicleta prá lá, mas e agora como que eu
vô? Você vai no ônibus, no ônibus da vila, ocê vai, já conversa com Nilza, ela
espera lá. Ai eu peguei fui lá na Vila conversá, conversei com o dono do
ônibus, aí a Rose, de primeiro, tava cobrano dois reais. Ela falou assim: não,
eu não quero que você paga todo dia. Eu quero que você paga no dia que sai
o pagamento daqui. Eu falei: Rose, o nosso pagamento não é igual duma firma
que chegou no fim do mês tá aqui. Aí, a primeira bolacha, eu peguei e dei prá
Rose e pro dono do ônibus. Ai, ela pegou e falou assim: quantos que é?, eu
falei: não é nada não. Mas quanto que é? Uai, mas ocê tá me dano bolacha e
não cobra, eu também não vou cobrar. (Jacira - trabalhadora do Grupo Frutos
da Terra).

A partir do conselho, mesmo que imperativo, do companheiro de Jacira (trabalhadora
do Grupo Frutos da Terra), a dificuldade de locomoção até a unidade de produção foi resolvida
por um período. No entanto, é interessante destacar a dádiva (MAUSS, 2013) presente na
atitude de Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) ao doar o fruto de seu trabalho e que
resultou na retribuição da motorista.
Nas falas das mulheres entrevistadas, podemos sentir como é difícil, sobretudo para a
mulher do campo, deixar um espaço, historicamente, ocupado por elas, decorrente da divisão
sexual do trabalho. Suas oportunidades são escassas e foram possíveis somente em certa altura
da vida, depois de uma negociação e arranjos com seus companheiros. Hirata (2002) afirma que
o envolvimento da mulher em atividades produtivas depende, fundamentalmente, de seu
trabalho em casa e da divisão sexual do trabalho. As mulheres não se veem longe do grupo
Frutos da Terra, até porque sabem que a família se beneficia, mas isso só é possível com a
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compreensão, apoio e cooperação/contribuição da família na partilha do trabalho doméstico.
No entanto, a maior parte do trabalho doméstico ainda está sob a responsabilidade delas.

4.6.1 A organização do Grupo Frutos da Terra

Para a formalização do Grupo foi necessário a constituição de uma diretoria e de
normas/regras a serem seguidas, não só para o bom funcionamento da produção como para
cumprir as exigências da vigilância sanitária. Então, o local e os utensílios devem estar sempre
limpos, as trabalhadoras e trabalhadores devem usar toucas e cuidar da higiene pessoal.
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Foto 29: Babaçueiro
FONTE: Internet, 201697

Foto 30: Babaçu quebrado ao meio e suas
castanhas. FONTE: Internet, 2016 98

Foto 31: Instrumentos utilizados
FONTE: NEVES, 2014

Foto 32: Armazenamento de farinha e ovos
FONTE: NEVES, 2014

Imagem retirada do site: https://www.macroprograma1.cnptia.embrapa.br/oleaginosas_potenciais/fotos1/Babacu.jpg/view.
98
Imagem retirada do site: https://sulafailde.wordpress.com/2008/07/23/torrando-o-coco-babacu/.
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Numa decisão coletiva, instituíram as segundas e terças-feiras, no período integral, para
a produção dos pães e bolachas à base da farinha de babaçu. Nilza (trabalhadora do Grupo
Frutos da Terra) expõe que “trabalha lá duas vez na semana, segunda e terça. Daí nós tira um
dia de quarta-feira, a gente vai lá, embala o pão, embala os biscoitos”.
A respeito do dia da embalagem dos produtos, as quartas-feiras, Erika (trabalhadora do
Grupo Frutos da Terra) nos conta sobre uma regra estabelecida pelo Grupo: “Tem que decidir
todo mundo junto, coletivo, mas as entregas, nós faz sistema coletivo, cada semana um embala,
e entrega prá escola (Erika - trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).
As decisões são tomadas em reuniões mensais, mas participam também de reuniões da
ARPEP com os outros grupos de mulheres e em outros Estados. “Olha, nós temos reunião todo
final de mês. Nos reuni também lá na FASE, em Cáceres, aí encontra todas as mulheres, de
assentamento, de tudo” (Erika - trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).
A presidente que vai nessas reunião prá longe assim. Nós vai na reunião só
aqui memo em Cáceres, aqui perto memo. A presidente que faz curso, aí ela
vem e passa prá nois. Dia 25 de abril teve uma reunião lá no sindicato nois
fomo e quando precisa de viaja nós viajeia tamém, é assim (Nilza trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

Foto 33: Local onde o grupo Frutos da Terra
faz suas reuniões. FONTE: NEVES, 2014

Mesmo que Erika (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) apresente melhores
condições para ir às reuniões e viagens, a gestão do grupo não é centrada em sua figura. A
respeito disso, Gramsci (1991b, p.137) contribui ao enfatizar que “a tendência democrática não
pode consistir apenas em que um operário manual se torne qualificado, mas que cada cidadão
possa se tornar governante”. Dessa forma, todas e todos participam, socializam saberes e tem
autonomia na gestão do Grupo. Ao dialogar com outros grupos, trocar experiências, relatar
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problemas e soluções, buscar informações inovadoras, etc, vivencia-se concretamente a
educação reflexiva.
Outra regra que estabeleceram internamente é que diante de necessidade de ausência da
trabalhadora no período destinado à produção, estar se responsabilizando por combinar com
alguém da Comunidade a sua substituição ou descontar o dia de trabalho.
[...] essa velhinha (Maria) que vai sempre no meu lugar, quando tem precisao
de mim falta, dai eu peço né e ela vai no meu lugar, mas no mais não falto,
porque não pode falta, nois entrega na escola da Vila Aparecida, nós entrega
lá prás criança (Nilza - trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

Maria é uma migrante que, após o falecimento do companheiro, está morando no sítio
de Beto (morroquiano de Nossa Senhora da Guia) e Nilza. Não podemos deixar de fazer menção
a essa hospitalidade, que Mauss (2013) observa, através da economia do dom, não ser
desinteressada. Ela pode expressar a retribuição em serviços prestados pela senhora para com a
família. O que nos remete ao fato da Maria ser a pessoa que substitui Nilza (trabalhadora do
Grupo Frutos da Terra) na unidade de produção. Maria também nos conta: “Eu trabalho ajudano
eles plantá, carpi, vai os homi com as muié. Meu esposo morreu, aí passei a fica aqui com eles.
Ás vez eu passo a cana no engenho”. Para nós que vivemos sob a lógica do individualismo e da
exclusão e também com medo da violência, a colocação de Mauss parece-nos pertinente, mas
ao observarmos nos relatos e nas atitudes costumeiras dessas pessoas, podemos inferir que esse
amparo carregue uma lógica cristã.
No período da pesquisa empírica, testemunhamos a presença de Felipe que substitui a
esposa doente e José (morroquiano de Nossa Senhora da Guia) que supre a ausência de Erika
(trabalhadora do Grupo Frutos da Terra). Vale destacar que, mesmo com a presença de Erika
(trabalhadora do Grupo Frutos da Terra), José (morroquiano de Nossa Senhora da Guia) faz
questão de ajudar o Grupo.
As pessoas que fazem a substituição não recebem dinheiro por isto, faz parte da
solidariedade/cooperação que rege o viver em comunidade. Como uma empresa capitalista,
também descontam do fruto do trabalho as faltas. Não é errado a utilização de preceitos
capitalistas, pois apropria-se de técnicas e conhecimentos desenvolvidos na sociedade e que
foram direcionados para a extração da mais valia. Contudo, essa norma não tem a mesma
rigidez e objetivos que orientam a empresa capitalista.
Se o ser humano, ao produzir a vida, produz sua humanidade, no obstante que
conquista a liberdade de apropriar-se de sua humanidade através do exercício
de criar e recriar-se apoiado na sua essência total, ou seja, omnilateral, a
produção associada seria um caminho da possível emancipação humana frente
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às contradições do capitalismo hegemônico, pois aquela corresponde à
supressão da propriedade privada, à manifestação de todos os sentidos físicos
e espirituais de mulheres e homens em recíproca liberdade e à aniquilação das
dicotomias sociais enquanto premissa de exploração, desigualdade e
precarização da vida (SILVA, 2015, p.41-42, grifo).

Além de ampliar a comercialização dos seus produtos para além das escolas, em feiras
e pequenos mercados, há pouco tempo resolveram, coletivamente, reservar um dinheiro em
caixa para eventualidades:
Tá guardano, agora nois começou a guarda, nois comecemo a guarda sabe?
De primeiro nois não guardava nada, tamém não dava direito prá nois guarda
porque a gente começo sabe, dai tava tudo assim. Agora não a gente começo
guarda, todos os grupo ta guardano. Porque quando aí precisa de viaja tem
aquele dinheiro né? (Nilza – trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

4.6.2 A divisão sexual do trabalho no Grupo

Na produção da existência humana, o trabalho passou a ser diferenciado, inicialmente,
entre mulheres e homens e, em seguida, entre os homens, que passaram a dominar o trabalho
produtivo. E com a divisão do trabalho, “a própria ação do homem torna-se um poder que lhe
é estranho e que a ele é contraposto” (MARX, 2003, p. 37), isso por confluir a algo regulado e
fragmentado, cujo produto final não lhe pertence.
Para Marx (2003, p. 37), “divisão do trabalho e propriedade privada são expressões
idênticas – numa é dito com relação à própria atividade aquilo que, noutra, é dito em relação ao
produto da atividade”.
Na produção dos pães e bolachas, coleta-se, coletivamente, o babaçu uma vez ao mês e
isso somada a atividade de descascar o coco é atividade frequentemente realizada pelos homens,
mas somente as mulheres que ficam encarregadas por ralar o coco e torrar a farinha. Na oficina,
em uma atividade sobre divisão sexual do trabalho, mencionaram que Tiago (trabalhador do
Grupo Frutos da Terra), às vezes, colabora em torrar a farinha.
O babaçu nós coletamos aqui, tudo em coletivo, essa foi a idealidade nossa,
[...] nós fazemos uma vez por mês essa coleta, aí junta homens e mulheres
para fazer. Chegou aqui né, descascam, ralam e aí já é o processo que as
mulheres fazem, ralam e torram a farinha (Érika - trabalhadora do Grupo
Frutos da Terra).
Menina, não é fácil para cascá esse coco, é muito dura a casca dele, é duro, dá
trabalho, os homi sofre prá cascá esse coco. Quando precisa cascá coco, os
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homi que casca tudinho, eles casca e nós rala. A ralação é com nós mulheres
(Nilza - trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

Foto 34: Construindo um esquema das etapas da produção e divisão sexual do trabalho
Fonte: NEVES, 2016. Registrado por Anália Oliveira

Foto 35: Discutindo sobre divisão sexual do trabalho
Fonte: NEVES, 2016. Registrado por Anália Oliveira

Na oficina relataram que conseguem realizar a atividade, mas que os homens ficam
encarregados por descascar o coco e transportá-los, que exige um maior dispêndio de força física.
Essa tarefa é realizada com um facão e elas reconhecem que é uma atividade árdua para a mulher
realizar.
Mulheres e homens dominam todo o processo de produção, desde a feitura da massa até
a sua embalagem, mas durante a pesquisa nos intrigou ver as mulheres lidando com o forno a
lenha, uma atividade penosa porque é preciso retirar as brasas e cinzas com uma pá, que além de
quente é pesada, bem como virar as formas dentro do forno. Na ocasião, José (morroquiano de
Nossa Senhora da Guia) estava observando Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra)
realizar essa tarefa, o que nos deixou angustiados, mas nos explicaram que José, além de não ser
componente oficial do Grupo, tem problema de saúde (pneumonia aguda), Tiago (trabalhador do
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Grupo Frutos da Terra) não tem habilidade, Felipe está substituindo a esposa, Erika (trabalhadora
do Grupo Frutos da Terra) fica prejudicada da saúde, Nilza (trabalhadora do Grupo Frutos da
Terra) e Branca (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) também lidam raramente, restando para
Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) essa parte do processo de produção.

Foto 36: Jacira retirando a brasa do forno a lenha
FONTE: NEVES, 2014

Questionamos, então, por ser um grupo misto e que presa o trabalho coletivo, o porquê
dessa atividade ser realizada pelas mulheres. Se aquilo advinha do fato da mulher,
historicamente, ficar encarregada pela produção de alimentos da família e Jacira (trabalhadora
do Grupo Frutos da Terra) nos respondeu:
Não é coisa de mulher, é que ele acha muito quente. Agora quem que tá mais
mexeno no forno lá de fora, sou eu., porque a Erica só mexe de vez em quando.
Ela tava até mexendo, só que depois que ela teve doente, o olho dela incha, o
doutor falou prá ela fica uns tempo sem mexer com calor de forno né. Agora
as outras não mexe, Branca de vez em quando ela tira, destampa e espia: Ah,
acho que tá bom. Aí eu tenho que largar e ir lá ver né. Tiago não é capaz. Eu
que ponho a assadeira no forno de fora, ponho a assadeira lá dentro, ás vez
Branca também óia, Erica óia [...] É bem pesado para tirar as cinzas, porque o
calor vem na gente né. Aquele calor, aquele angico vem na gente. Então, eu
tiro as cinzas, eu molho a vassoura de mato, aí eu passo a vassoura, porque aí
fica limpinho né. Prá gente que é mulher é pesado (Jacira trabalhadora do
Grupo Frutos da Terra).

Com a fala de Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) vimos que a tarefa de lidar
com o forno a lenha é feita para o Grupo, tanto para as outras mulheres quanto para os homens.
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Enquanto isso, Felipe (morroquiano de Nossa Senhora da Guia), José (morroquiano de Nossa
Senhora da Guia), Branca (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) e Erika (trabalhadora do
Grupo Frutos da Terra) ficam enrolando e cortando os pães ou bolacha e Nilza (trabalhadora
do Grupo Frutos da Terra) fica mais na parte de passar a massa no rolo mecânico, demostrando
que a dinâmica da produção obedece às habilidades ou preferências, sem que isso implique
constrangimento. Eles demonstram compreensão com quem tem problemas de saúde ou não se
afeiçoa a determinadas atividades do processo produtivo.

Foto 37: Produção de pães no Grupo Frutos da Terra
FONTE: NEVES, 2014.

Visitando a unidade de produção, percebemos que executam atividades alternadas, isto
é, não é determinada uma função para cada trabalhadora ou trabalhador. Em especial, nas
imagens acima, nota-se José (camisa verde) ora enrolando ora sovando a massa dos pães e
Tiago passando a massa no rolo e cortando os pães já enrolados.
Na oficina, o processo de trabalho foi mais detalhado e observamos que,
especificamente, as tarefas de untar as formas, assar e lavar os panos utilizados são realizados
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pelas mulheres. Também, numa visita a unidade de produção, notamos que ao final do processo
de produção, as mulheres lavam a unidade de produção enquanto os homens descansam.

Foto 38: Mulheres limpando a unidade de produção
FONTE: NEVES, 2014

Foto 39: Homens descansando após o trabalho na unidade de produção.
FONTE: NEVES, 2014

Questionamos se isso não era desigual e Nilza (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra)
responde: “Eu acho, porque tudo tem que trabalhar, todinho tem que trabalhar, a gente fica
trabalhando e eles tudo sentado. Eu falo: Todo mundo sentado aí e nós aqui trabalhando? Um
pega e vai ajudar (Tiago), o outro (José) fica lá sentado”. Portanto, ao perceberem a
desigualdade na divisão/execução das tarefas, as mesmas demandam a participação dos homens
no trabalho realizado.
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Então, questionamos a José (morroquiano de Nossa Senhora da Guia) o porquê dele não
ajudar a limpar a cozinha e ele nos disse: “É que eu tô só substituino a minha mãe. A minha
mãe não ajuda a lavá, então...”. E Felipe completa: “Deu pobrema no ombro dele. Um dia veio
um home fala as coisa prá ele eu falei: não cara, por favor não fala assim do cara não, cê não
sabe o problema que ele tem”.
Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) relata como funciona essa etapa do
processo:
O Tiago lava, o Zé não lava. Quem lava é eu, a Branca, a Erica, Nilza e o
Tiago. Tiago lava a área, a assadeira que tiver suja, ele já vai lavando, ele lava
o banheiro, ele varre ali na frente, enquanto nós tá limpando lá dentro, tirando
as massas, lavando a pia, as vez Érica tá lavando banheiro, a Nilza também.

Outra situação conflitante acontece quando precisam amassar a massa:
A Branca fala: Jacira você já amassou três, quatro, deixa prá Tiago, ai ele
vai. Ele é meio assim, não fala nada, mas às vez ele vira, ele derruba o beiço.
De sair aquela brigaiada, não sai não. Eu mesmo falo: Tiago daqui é seu e ele
fala: então tempera aí. Eu falo: Você não pode temperá? E ele: Tempera ocê
aí, eu não sei tempera. Aí eu tempero prá ele, então, ele amassa, amassa, o Zé
também amassa, dois, três, quatro, ali todo mundo amassa. O Zé ele é mais
cri-cri. Assim, quando a gente vai cortar a bolacha, o Tiago ele corta rápido e
fica aquelas bolacha mais fino, quando assa, começa a esparramar, aí agente
fala e ele fica quieto, não demora ele saí lá prá fora, fica lá e já vira bico, mas
não fala nada. Aí ele vai, daí ele pega, aí ele torna a cortar a massa. Agora o
Zé, a gente fala assim: ah Zé o pão, corta mais curto, coisa mais, às vez até
ele concorda, mas tem hora ele sai da cozinha, não amassa, fica lá prá casa
dele lá, fica prá lá, aí só aparece cinco horas prá assistir missa. Ele tá no lugar
da mãe dele né, ele tá no lugar da mãe dele, vem cedo, ele chega com café, ele
chega com garrafa de água, dá um bom dia, todo alegre, já pega touca, lava a
mão, pega a touca, já põe na cabeça, aí ele fala, tem pão prá assa aí. Às vez
ele sai, aí ele vê que a gente não liga, aí ele volta (risos). É, ele é assim, mas
não tem aquela discussão (Jacira - trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).

Na feira, mulheres e homens participam, mas elas permanecem diretamente envolvidas
com a venda dos produtos. José (morroquiano de Nossa Senhora da Guia), Tiago (morroquiano
de Nossa Senhora da Guia) e Felipe (morroquiano de Nossa Senhora da Guia) ajudam no
transporte dos produtos e ficam dando apoio logístico: buscam água e lanche, trocam dinheiro
e carregam os produtos.
Nem mesmo a produção associada está livre de conflitos e resistências, já que a
contradição é elemento intrínseco às relações sociais, por mais que já tenham em mente os
princípios do comprometimento, da solidariedade, da cooperação e da igualdade. Mesmo assim,
permite a construção de “configurações sociais distintas das formações hegemônicas” (ZART,

194

2004, p. 173), resgatando o sentido mais humanizador do trabalho. Acreditamos que em uma
empresa capitalista, onde a organização do processo de trabalho pressupõe a hierarquia, a
centralização das decisões e funções/remuneração diferenciadas, os conflitos/contradições são
mais vigorosos.
Diante dessas contradições, perguntamos se não seria melhor o grupo ser composto
somente por mulheres e a resposta de Jacira (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) é negativa
por considerar a tarefa de sovar a massa pesada e que é mais adequada a força de trabalho
masculina:
Não é, sabe por quê, porque o negócio é a amassação da massa, prá homem é
mais melhor, porque Tiago tem força, ele. As vez a Érica e Branca tá ocupada,
vai prá cidade né, e aí tem esses dois homens prá não ficar só eu amassando.
A dona Antonia não amassa, a muié do Tiago, a Pedrosa, não amassa. Quem
amassa mesmo lá, é eu, Érica, Branca, Zéilson e Tiago (Jacira - trabalhadora
do Grupo Frutos da Terra).

A valorização da força física do homem é prerrogativa da hierarquização e segmentação
na sociedade capitalista, legitimando também a dominação masculina, mas no Grupo se
apresenta enquanto necessidade. Do contrário, os trabalhadores do Grupo poderiam se recusar
a enrolar a massa, atividade em que a força de trabalho de mulheres e homens se igualam, e
fariam somente atividades que envolvesse a força física.
Nobre (2003) salienta para o fato que muitos grupos de produção associada iniciam com
um número maior de mulheres e, posteriormente, se masculiniza, sendo necessário uma
conscientização coletiva do papel que realizam e do espaço conquistado para que isso não
aconteça.
Os companheiros das mulheres, que não fazem parte diretamente do Grupo também
participam e são essenciais em algumas atividades, tais como: transporte das pessoas, produtos,
água e lenha, limpar o entorno da unidade de produção e participar das reuniões e feiras.
Quando faz mutirão prá limpá, carpi quintal, eu venho, ajudo né. As vez vem
de carro, vem de charrete, eu parei de trazê ela porque minha charrete tinha
quebrado, agora vou continua trazeno lenha aí. Corto bastante lenha e levo lá
prá assar pão, bolacha, quando depende de um gás, eu arrumo; tem que leva
em algum lugar, levo. Eu participo na reunião também (Beto – morroquiano
de Nossa Senhora da Guia).

Mulheres e homens são essenciais na produção e na reprodução da vida e tudo que afeta
um, atinge o outro (SAFFIOTI, 2013), portanto, a manutenção das relações de gênero baseada
na cumplicidade, solidariedade e no diálogo, asseguram que as potencialidades humanas sejam
aproveitadas em prol da realização plena do coletivo.
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4.7 O grupo Amigas do Cerrado

O grupo Amigas do Cerrado tem sua unidade de produção localizada no Assentamento
São José do Facão ao lado da Associação dos pequenos produtores rurais. O terreno para a
construção da unidade de produção foi doado pelos moradores Antônio e Pedro Paulo. Ele é
composto somente por mulheres Alcilene, Cida, Judite, Iracy, Elza e antes contava com
Cleonice e Cineide. Inclusive, quando iniciamos a pesquisa, Judite nos contou que apelidavam
o grupo de A casa das sete mulheres.
São mulheres com mais de 30 anos, com pouco estudo, com filhos que já não moram
mais na Comunidade (exceto Alcilene – trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado), pois foram
em busca de estudo e/ou trabalho assalariado. Expressam a vontade de que as filhas e filhos
pudessem viver ali, mas a vida difícil no campo faz com que as (os) jovens sejam atraídas (os)
para a cidade.
Elas passam dificuldades para sobreviver com o que a terra fornece, pois faltam-lhes
sistema de irrigação, crédito para custeio, equipamentos/instrumentos de trabalho e, também, a
idade avançada não permite que se dediquem, como antes, ao cultivo diversificado de produtos
agrícolas. Os reflexos da velhice podem ser impiedosos com os que habitam no campo, já que,
além de fisicamente estarem, em alguma medida, limitados a relizar atividades laborais dantes,
isto rompe com a prática cultural que é plantar alimentos que provinham sua susbsistência,
como nos lembra Sousa (2010, p.24):
Comer é antes de tudo um ato simbólico, tradutor de sinais, de
reconhecimentos formais, de cores, de texturas, de temperaturas, entre outros.
Consiste num ato que une memória, desejo, fome, significado, sociabilidade e
ritualidade. Os modos alimentares se articulam com outras dimensões sociais
e com a identidade.

As casas não são próximas umas das outras, o que dificultava a produção coletiva de
bens materiais para a comercialização. Cada família vendia, doava ou trocava sua produção
agrícola individual ou “particular”99, como dizem as mulheres em São José do Facão.
De todas, Cleonice (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) já havia tido
experiência com o trabalho associado e isso facilitou a sua entrada no grupo Amigas do Cerrado.
[...] quando eu morava lá na Vila Aparecida, tinha um grupo que eu
participava, só que lá nós trabalhava mais com artesanato. Ai eu vim para cá
99

Atualmente, somente as mulheres se ocupam da produção individual/particular de pães, doces, licores e
bombons.
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e nós começou a trabalhar aqui, mas assim só vendendo aquelas castanhas,
mas não fabricava o pão. Depois que saiu o PAA, que nós começou a trabalhar
(Cleonice - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).

O início da produção coletiva aconteceu na casa de Alcilene (trabalhadoras do Grupo
Amigas do Cerrado), à sombra das arvores. Elas produziam para a despesa da casa, de modo a
experimentar a receita. Depois começaram a vender as castanhas de cumbaru torradas em
eventos e a participar de intercâmbios, oficinas e capacitações fora da comunidade (viagens).
Esse é um projeto muito bom, porque a gente não conhecia lugar nenhum,
agora já fui para Brasília duas vez, já fui para Campo Grande duas vez e aí a
gente já viu tudo para quanto lugar, às vezes dá para ir uma só ou às vezes vai
mais de uma representar o lugar (Elza - trabalhadora do Grupo Amigas do
Cerrado).

A produção quando feita nas casas das mulheres envolvidas não contava com espaço
adequado e a construção da unidade de produção, através de projeto, viabilizou não só a
produção como a aproximação das pessoas. Além do que, produzir em casa causa interferência
na rotina da família.
Através do sindicato, a FASE também levou para o local a ideia da formalização de uma
produção coletiva de mulheres utilizando frutos do Cerrado da região, no caso, o escolhido foi
o cumbaru100. Elas relatam que não sabiam que o cumbaru podia ser ingerido porque,
geralmente, somente observavam os animais (galinha, morcego e bovinos) se alimentarem da
casca, que é extremamente dura.
Eu fui convidada, tinha o seu Pedro do pão que morava aí né, ele tem um sítio
aí também, aí ele foi no meu pé: não dona Elza vai, vai dona Elza porque prá
vocês é bom e é prás muié, a senhora vai prá trabaia lá. Nós não mexia com
cumbaru, nós nem sabia o que fazia com cumbaru, ai foi incentivado pela
FASE (Elza - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).

A fase, o sindicato, que viu isso aí prá gente, falava do Cambaru, que a gente
conhecia, mas prá nós era assim uma trequinho, rapa da madeira que dava
frutinha e os bicho come né, que nem cutia, gado, vaca, tudo. Aí eles veio aqui
100

Fruto do baruzeiro, árvore nativa do Cerrado, o cumbaru 100 possui uma casca dura que pode ser utilizada em
adubos e em seu interior existe uma castanha com gosto parecido ao amendoim. Segundo estudos, o cumbaru é
rico em proteínas, podendo sua polpa ser utilizada para a alimentação dos animais e sua casca como carvão ou
substituição de calçamento. Sua castanha pode ser consumida in natura ou torrada, ao qual processada, pode se
transformar em farinha que pode ser agregada a pães, bolos, bolachas, sorvete, geléia, entre outros produtos; bem
como óleo. Rico em ferro, zinco, sais minerais, fosforo, potássio, magnésio, cálcio, vitamina C, gordura vegetal e
fibras, afirmam que o cumbaru possui propriedades afrodisíacas e medicinais. O óleo da castanha é anti-reumático
e aromatizante para o fumo. Elza (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) nos conta que “Dona Zita estava
com colesterol muito alto, aí ela entrou na castanha do cumbaru e voltou no médico. O médico falou: uai seu
colesterol normalizou [...] Tem muita proteína, mais que a castanha do Pará”.
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fez a primeira oficina e foi até na casa do seu Elias prá mostra prá gente prá
quê que servia. Aí, eles convidaro a gente, que teve a primeira feira foi em
Brasília. Aí nois fizemo o produto, levamo, aí vendemo. Dai a gente deu
continuação (Cida - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).

Foto 40: Cida nos mostrando o cumbaru
que coletou no baruzeiro atrás dela.
FONTE: NEVES, 2014

Foto 41: Castanha do cumbaru
FONTE: NEVES, 2014

No começo, quebravam o cumbaru com facão e socavam no pilão para obter a farinha.
Para facilitar o trabalho compraram, individualmente, as quebradeiras 101 para romper a casca
rígida do cumbaru e retirar a castanha com a primeira renda que obtiveram. Não é uma atividade
fácil e exige destreza e atenção porque as cascas, ao se desprenderem podem atingir os olhos.
101

As quebradeiras são ferramentas rudimentares, acionadas manualmente, que facilitam a quebra da castanha do
cumbaru, como podemos perceber na foto
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O manuseio da quebradeira é capaz de machucar os dedos como aconteceu com o filho de
Alcilene (trabalhadoras do Grupo Amigas do Cerrado) que perdeu parte do dedo na quebra do
cumbaru: “Ele amputou o dedo nesse cantinho aqui, ele foi coloca a castainha, aí na hora que
foi bate ela escorregô e ele foi pegá, aí bateu o dedo e daqui prá lá fico ainda aqui grudado”.
Judite nos conta sobre o processo e que o marido a ajuda a quebrar o cumbaru:
Esse aqui é ele (mostrando o cumbaru), esses dias ele (companheiro Valdir)
quase furô o olho, aí eu falei para ele pega os óculos de sol na hora de quebrá,
porque se batê aqui voa caco para trás e tem uns que garra dentro assim e é
difícil você tira, aí tem que ter a faquinha de mesa prá tira porque é muito
duro. Aí torra senão não sai, depois tira essa casca preta, porque cru ele tem
gosto de feijão e mói. Se você não souber torrá ele, ele queima, tem que pôr
no fogo lá e fica vigiando, quando ele estrala, aí tem que tirá.

Fot 42: Elza quebrando o cumbaru
FONTE: NEVES, 2014

Foto 44: Judite nos mostra a sua quebradeira.
FONTE: NEVES, 2014

Foto 43: Cumbaru já quebrado
FONTE, NEVES, 2014

Foto 45: Cleonice demonstra como se quebra o cumbaru
FONTE: NEVES, 2014
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As mulheres conseguiram, através do projeto, além da construção da cozinha,
instrumentos de trabalho (rolo, assadeiras, fogão, panos, entre outros) e contrato com algumas
instituições através do PAA e PNAE.
O Grupo passou a integrar a ARPEP e em comum acordo com os demais grupos
estipularam uma taxa correspondente a 10 reais por mês, cada uma, para a Associação.
No princípio, os maridos implicavam porque não viam o fruto do trabalho, mas elas
destinavam o dinheiro ao pagamento das despesas (farinha, óleo, açúcar, ovos).
É verdade que, no início, eu cheguei a cobrar de quem coordenava: eu não
vejo futuro nesse trabalho, eu vejo despesa, de onde vai sair o recurso?
Quando fiz essa pergunta, baseado em um homem antigo, sem saber o que tá
falando. O trabalho é válido, compensativo e graças a Deus tá indo bem e tem
tudo prá dar certo. Eu passei grande parte da minha vida em sala de aula e hoje
troquei de profissão, eu participo do grupo Amigas do Cerrado, sou
colaborador e eu tô percebendo que eu tô começando a aprender a trabalhar
(depoimento de Valdir no VI Encaeses – Unemat – Cáceres em novembro de
2016).

Alguns temiam que as mulheres abandonassem o trabalho doméstico, mas depois
perceberam que elas se dedicavam 2 ou 3 vezes na semana para a produção das bolachas e pães
e que isso não alterava o cotidiano, pois elas continuam fazendo as tarefas domésticas. Outros
não gostavam de ver as mulheres coletando o cumbaru no mato, longe de seu território, mas
não proibiram de participarem do Grupo. Foi um estranhamento inicial resolvido com diálogo.
Quando perguntamos a Alcilene (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) se o marido
implicava com a participação dela no grupo, a mesma nos disse:
Falava, ele falava que nos tava andando a toa, vocês ficam batendo perna ai
por esses matos a fora caçando os trem que não vira nada, que não vai chega
a lugar nenhum, só prá fazer raiva. Falava assim: mas se tem tempo prá faze
lá e deixa sua casa prá lá? Eu falei: mema coisa que você tem seu serviço, eu
tenho o meu, eu num acho ruim quando você vai sai prá fora, fica uma semana
ou duas. É serviço dele, eu não opino nem acho ruim, mas depois ele não
achava mais ruim não, ele entendeu que lá é como se fosse emprego, uma
coisa meu né, ele tem o dele e eu tenho meu. Ele até ajuda, quando eu chego
ta tudo limpo, não dá tempo de limpá, quando chego já limpo tudo as coisas.

O esposo de Elza relatou numa conversa informal que alguns homens derrubaram os
pés de cumbaru para que suas mulheres não participassem do Grupo. Esse comportamento
assenta na persistência da ideia que a mulher deve se dedicar estritamente as atividades
reprodutivas e não buscar sua emancipação social e financeira. Os homens, em questão, com
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esse ato violento, expressam o poder patriarcal, não respeitando a vontade da mulher e ao
mesmo tempo incrementando a desigualdade de gênero.
Mineiro (morador do Assentamento São José do Facão), marido de Cida (trabalhadora
do Grupo Amigas do Cerrado), nos conta como é importante esse momento para a esposa:
Cê sabe que é bão? Porque ela tem as amiga dela que aqui é muito difícil a
gente passeá na casa dos outros, então elas tem lá. Prá mim eu considero um
encontro, que lá elas passa o dia com as outra né, cê passa lá, cê tá escutando,
o barraco tá caino lá (risos). Então, é uma amizade que elas têm uma com a
otra, uma confiança. Ocê tem aquele prazer de chega aquele dia procê ta junto,
conversá, conta história, se diverti. Essa muié conhece meio mundo, vão prá
Bahia, prá Brasília, isso anda igual formiga (risos). Eu penso que não, ela
chega, ela faz as coisa e nem fala nada: O mineiro, tal dia eu vou prá tal canto.
Eu falo: Vai com Deus (risos).

As mulheres não pedem autorização do marido para as viagens, nem para ir à cidade ou
feiras, geralmente, comunicam e estes apoiam. “Ele não importa. Até se for para passar três
dias ou mais, ele se vira aqui sozinho. Ele faz a comida, ele lava a roupa dele” (Elza trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
Porque nesses encontro que a gente vai, as companheira quando fala que tem
uma viagem né, não fala: ah eu vo pedi pro meu marido, vou ver se ele deixa.
Eu não sei se eu tô errada pensano assim, mas eu acho tão errado uma mulher
quando fala: eu vo pedi pro meu marido se ele deixa, eu eu acho que ela tinha
que fala assim: vou comunicá ele, falá né, que nem eu falo (Cida - trabalhadora
do Grupo Amigas do Cerrado).
Não tem esse negócio aqui não. Cada um vai prá onde quer (risos). esse
negócio: Eu posso ir?, avisa: ó, dia tanto vou em tal lugar, aí eu vou e pronto,
toda a vida foi assim. As vezes eu saio prá pesca com meus irmão, fico três
dias e ele nem se importa (Judite - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
Ele não implica comigo, ele não implica comigo que eu trabalho, ele não
implica comigo que eu compro roupa, ele não implica com nada. Viajo, saio.
(Iracy - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).

Algumas trabalhadoras que ameaçaram sair do grupo, por conta de conflitos internos
entre elas, afirmaram que os maridos se posicionaram contrariamente, incentivando a
permanência delas no Grupo.
Elas gostam de trabalhar juntas porque é um momento de descontração, de risadas, de
cantar, fazer piadas, compartilhar problemas. Além disso, é uma maneira de sairem de casa e
ter uma renda. Relataram que se existissem homens na produção, não se sentiriam à vontade
com isso. Alcilene (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) confessa: “A gente diverti,
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conversa, ri e passa o tempo rápido, eu gosto de mexe lá junto com elas”. Iracy (trabalhadora
do Grupo Amigas do Cerrado): “É tudo longe. Dia de segunda-feira que nós encontra, cada uma
quer falar mais do que a outra (risos), tricotar”.
Eu gosto, é divirtimento prá genti, é uma dialogação umas com a outras, a
genti interti e ri, se você está passando por algum problema, você está ali
desabafando, você tá falando o que está acontecendo com você. (Elza trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).

4. 7. 1 A organização do grupo Amigas do Cerrado

A atividade do Grupo se resume a coletar, armazenar e quebrar os cumbarus, selecionar
as castanhas, torrá-las e passá-las no processador, fazer a massa dos pães e das bolachas;
modelar, assar, pesar e empacotar; lavar as formas, utensílios e a cozinha; no outro dia fazer a
entrega dos produtos.
Elas precisam juntar o máximo de cumbaru porque este só produz uma vez ao ano. “A
gente armazena para o ano, porque não dá direto, é de ano em ano, a gente cata bastante, uns
quinze sacos para o ano, nós tem ele guardado, para ir trabalhando, senão fica sem (Elza trabalhadoras do Grupo Amigas do Cerrado).

Foto 46: Alcilene nos mostra como armazena
o cumbaru. FONTE: NEVES, 2014

Foto 47: Elza nos mostra como armazena
o cumbaru. FONTE: NEVES, 2014
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Foto 48: Elza com as castanhas de cumbaru para serem
levadas a unidade de produção
FONTE: NEVES, 2014

Foto 49: Farinha de trigo armazenadas na casa de Judite
FONTE: NEVES, 2014

O Grupo entrega bolachas e pães enriquecidos com a farinha do cumbaru na APAE
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), no Lar das Crianças, no Abrigo dos idosos,
no Samaritano e no lar de Maria semanalmente.
Cada um leva a sua quantidade, a gente combinô. Na semana duas leva, na
outra semana mais duas leva e aí a gente combina: Vai ser quantos quiilos de
cambaru prá cada uma? Vai ser três quilos. Aí cada uma leva 3 quilos (Cida
- trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).

Tem que tirar a cinza, tem que colocar as tora grande para segurar
o fogo o dia inteiro. É... ainda bem que a muiezada aqui é tudo
tirada de roça, tudo gente de roça, não reclama do serviço,
acostumo com a dureza (Judite - trabalhadora do Grupo Amigas do
Cerrado).

Foto 50: Cida regulando a temperatura do forno a lenha
Fonte: NEVES, 2015
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Depois que eles cresce, a gente tem a base mais ou menos que ele
tá bem , aí vem coloca no forno. Daí vai prá assá. Depois é pesa,
empacota, colocá no pacotinho certo, coloca a etiqueta (Iracy trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).

Foto 51: Elza mostrando o crescimento dos pães
FONTE: NEVES, 2015

Elas vendem a R$ 8,00 reais o quilo do pão e cada embalagem possui 11 quilos.
Retiradas as despesas, conseguem ter uma renda de, aproximadamente, R$ 600,00 reais por
mês cada uma (dividem o fruto do trabalho). A renda fica com elas, mas caso o companheiro
necessite elas compartilham. Geralmente, compram utensílios para casa, produtos do mercado,
roupas e calçados: “Dá para ajudar em casa, comprar as coisas que a gente precisa. Ajuda muito
a gente. Já comprei máquina de lavar, as coisas que a gente não tinha, ali a geladeira, roupa,
calçado. Fica comigo, aí quando ele precisa eu ajudo ele também” (Elza - trabalhadoras do
Grupo Amigas do Cerrado). Alcilene (trabalhadoras do Grupo Amigas do Cerrado) nos conta
que a renda, tanto dela como do marido é da família: “é nosso, nós num tem nem seu, nem meu;
num tem divisão, a mesma coisa eu compro prá mim eu compro prá ele”.
Até colchão ortopédico eu já comprei. Igual outro dia ele foi fazer o barracão
eu memo ajudei ele com a telha, comprei o triturador prá dá prás vaca. Nós
dois trabalha junto e cada um pega o seu e depois mistura (risos). Vamo supor,
se der um probleminha no carro e ele não tivé dinheiro e eu tivé eu dô prá ele,
se eu tivé precisando de dinheiro prá ir no médico, ele da dinheiro prá mim
(Judite - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
Ele é desse tipo assim, se ele ganhar dez real, ele me dá. Se ele ganhar mil, ele
entrega na minha mão. Ele não sabe quanto custa uma pedra de sabão. Ele me
dá o dinheiro, eu faço compra, ele não pede quanto custou a compra e nem se
sobrou dinheiro. Muitas vezes ele fala assim: você me empresta tanto daquele
dinheiro que eu te dei? Ele fala desse jeito. Ele não é daquele homem, que
ganhou, recebeu, pôs no bolso e não vejo nem a cor. (Iracy - trabalhadora do
Grupo Amigas do Cerrado).

Indagamos sobre o dinheiro, já que, conforme a tradição patriarcal, o homem era
responsável por sua administração, até o proveniente do trabalho da mulher e “mesmo havendo
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leis e convenções sociais admitindo que o patrimônio familiar seja também da esposa, os
conflitos nos lares em volta dessas questões são constantes” (MELLO, 2011, p. 63). Nos
depoimentos, percebemos que elas administram o dinheiro e se solidarizam com os gastos que
envolvem a gestão familiar.
Para as feiras, elas produzem licores de cumbaru, bombom de cumbaru com chocolate
e castanha torrada com sal e o fruto do trabalho é direcionado ao caixa de reserva do Grupo
para assistências a viagens e/ou outras despesas:
O dinheiro de feira é prá nós tá arrumano alguma coisa na padaria, compramo
uma mesa de pedra, já fizemo uma dispensa também. Aí decidi entre o grupo
o que vai fazê com o dinheiro, só que nós memo não qué dinheiro, nós qué
que compra as coisa, fôrma, vários coisas que precisa (Judite - trabalhadora
do Grupo Amigas do Cerrado).

Nas feiras, elas têm liberdade em produzir produtos diversificados, provenientes de suas
criações, já que os que entregam pelo PAA e PNAE devem ser adequados a merenda escolar.
É, também, uma oportunidade de ter um fundo de reserva, já que o dinheiro recebido é destinado
ao pagamento das despesas e o restante dividido coletivamente.

Foto 52: Trabalhadoras do Grupo Amigas do Cerrado na I Mostra de Frutos do
Cerrado de Cáceres (11/09/2014). FONTE: NEVES, 2014.

Elza (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) conta que não participa de feiras e
viagens por conta da sua religião e isso é respeitado no Grupo: “Eu sou adventista no dia de
sábado a gente não participa, na sexta-feira a noite e no sábado. Aí quando tem em um dia de
semana a gente vai”.
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Em relação a gestão da produção, elas produzem às segundas e terças-feiras e
estabeleceram que cada mulher deve disponibilizar 3 quilos de cumbaru para a produção. Na
quarta-feira, ocorre a embalagem e a entrega dos produtos junto ao ônibus da prefeitura de
Cáceres, sendo que, a cada semana, uma fica responsável por essa atividade. Geralmente, essa
pessoa fica responsável pelo forno a lenha nos dias da produção e é isenta de lavar a cozinha e
os utensílios, visto que, lidou o dia todo com a quentura do forno.
Lá cada semana é dia de uma ir para o forno. Amanhã é dona Judite, depois a
dona Cida, na outra segunda vai ser eu e na outra vai ser ela e aí volta de novo.
Aí quem fica no forno, pega o pano pra lavá (Elza - trabalhadora do Grupo
Amigas do Cerrado).
Todo mundo faz de tudo, por exemplo, eu fico no forno na segunda, na terça
feira tô responsável por embalar, entregá e lavá os panos. Fica mais fácil,
combinamo assim, fica mais organizado (Alcilene - trabalhadora do Grupo
Amigas do Cerrado).

Foto 53: Alcilene e Iracy tirando a pele da
castanha do cumbaru já torrado
FONTE: NEVES, 2015

Foto 54: Cumbaru pronto para ser processado
FONTE: NEVES, 2015

Foto 55: Iracy e Elza preparando a massa dos pães. FONTE: NEVES, 2015
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Foto 56: Farinha de cumbaru – base da massa
dos pães e bolachas. FONTE: NEVES, 2015

Foto 58: Elza e Iracy passando a massa no rolo
manual. FONTE: NEVES, 2015

Foto 60: Judite colocando a massa das
bolachas na assadeira. FONTE: NEVES, 2015

Foto 57: Elza, Iracy e Alcilene sovando a massa
dos pães. FONTE: NEVES, 2015

Foto 59:Alcilene cortando as bolachas.
FONTE: NEVES, 2015

Foto 61: Cida – responsável pelo forno
no dia 12/10/15. FONTE: NEVES, 2015
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A rotatividade dessas tarefas é uma tática ideal para que as trabalhadoras dominem todas
as etapas da produção. Assim, a gestão do trabalho não é centralizada em uma pessoa, é coletiva,
horizontal e democrática, por priorizar a autogestão do trabalho, ou seja, uma gestão
coletiva/autônoma do processo de trabalho e a repartição igualitária nos resultados provenientes
deste. Todavia, quando uma pessoa não está contente com a atividade que realiza, corre-se o
risco de a produção não ser feita com esmero. Disso tem-se que “os métodos de trabalho estão
indissoluvelmente ligados a um determinado modo de viver, de pensar e de sentir a vida”
(GRAMSCI, 1991b, p. 396).
Por isso, mesmo realizando todas as etapas da produção, algumas reclamam de ficar no
forno e outras de amassar a massa do pão. Duas delas, também confessaram não gostar de
realizar as viagens. “Eu também não fico longe do menino, principalmente, prá dormi a noite,
que ele tem epilepsia, ele dá crise, então, nunca durmi sem ele desde os quatro ano de idade,
sempre quando eu saio fica mais o pai dele” (Alcilene - trabalhadora do Grupo Amigas do
Cerrado).
Preferências e habilidades é algo muito subjetivo, mas quando se está disposto ao
trabalho associado tais dificuldades são transpostas em prol do coletivo ou discutidas. Não é
um procedimento fácil, requer muito diálogo e ter em mente os princípios que regem o trabalho
associado. De todos, acreditamos que “ a solidariedade é um projeto social que transforma as
relações, as representações, as atitudes [...[ ela é desafiante e põe os indivíduos em ação, sabem
o sentido da ação e constroem para ela um projeto, uma transcendência” (ZART, 2004, p.79).
Aí quando uma não tem, dona Cida não teve tempo de quebrar, ela fala eu não
tenho, aí a gente fala eu tenho, eu arrumo para a senhora, depois a senhora
devolve para mim, assim que faz, uma ajuda a outra (Elza - trabalhadora do
Grupo Amigas do Cerrado).

Quando as mulheres trabalham na unidade de produção, preparam o almoço para levar
consigo e deixam pronto para a família: “Eu levanto cedo e faço, levo minha marmita e deixo
o resto aí prá eles (Judite - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado). Cida (trabalhadora do
Grupo Amigas do Cerrado) também relata: “No domingo a gente sempre faz a janta, aí tem
hora eu levo o que sobra, levo prá mim e às vez fica aí prá ele, ele faz, quando eu chego que ele
vai fazê, aí ele fez o almoço e já deixa prá mim a janta”.
Quando eu saio, já deixo quase tudo pronto, levanto cedo, faço já o almoço,
já do uma limpada também, ai se ele qué faze alguma coisa prá fica mais
quente ali na hora, ele num liga não, ele faz, meu menino faz também (Alcilene
- trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
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Eu levanto 5 horas, aí eu já faço comida prá mim e prá ele. Já faço almoço que
dá prá mim e dá prá ele. Porque não é justo eu fazer prá mim, sair e deixar ele,
não é verdade, não é justo. Aí eu já faço almoço prá mim e prá ele (Iracy trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).

Elas decidiram, coletivamente, que quando precisarem faltar por motivo de doença não
há a necessidade de pagar o dia ou ter substituição, mas quando necessitam por outros motivos
combinam com as vizinhas, filha/o ou parente para a substituição a fim de não atrapalharem as
companheiras, acumular serviço e ficar sem renda, como podemos perceber nas palavras de
Cida (trabalhadoras do Grupo Amigas do Cerrado): “já fico combinado no grupo se for caso de
doença, prá ir no medico as outras fazem né, aí não tem que paga. Se for prá passeá tem que
paga uma diária, se eu arruma alguém aí eu não pago nada”. Quando não conseguem
substituição na produção, decidiram que a pessoa deve pagar R$ 30 reais por dia, como se fosse
uma multa, que é direcionado ao caixa de reserva do Grupo.
No tocante as dificuldades, todas destacaram o transporte das mercadorias produzidas,
pois ficou acertado que a Prefeitura viria buscá-las, mas todas as semanas necessitam telefonar
para que isso aconteça. Vale ressaltar que a responsável pela entrega, precisa carregar os fardos
pesados para o ônibus da Prefeitura.

4.7.2 Divisão sexual do trabalho no Grupo

Por se tratar de um grupo feminino, não temos indícios da divisão sexual do trabalho.
No entanto, sabemos que mesmo entre mulheres existe o machismo, as desigualdades de classe,
raça/etnia, geracionais, entre outras; as relações de poder.
Como em qualquer grupo, existem conflitos, mas, de acordo com relatos, estes
acontecem, esporadicamente, em função de alguma piada mal compreendida ou comentário de
mau gosto, de divergências de opiniões, mas que logo são superadas. Uma das integrantes do
Grupo nos contou que permaneceu afastada por um tempo da produção por conta de um
comentário indevido, mas resolveu voltar a trabalhar. Elza (trabalhadora do Grupo Amigas do
Cerrado) não presenciou nenhum conflito: “Se dá conflito? Olha, até agora não, mas já ouvi
falar que já deu. Onde tem gentarada assim é difícil”. Já Cida (trabalhadora do Grupo Amigas
do Cerrado) relata: “Tem hora que eu vejo fazeno piada de outra e eu me aborreço ce me

209

entende? Cada um que tem que respeita a opinião do outro. Todo mundo é ser humano né? Mas
a gente resolve sem discuti sabe”.
Mesmo havendo divergências entre elas, relatam o interesse em ter mais mulheres da
Comunidade agregadas ao Grupo, se beneficiando do trabalho associado e de tudo que é
proveniente deste. Nas situações conflitantes também se aprende a ouvir, respeitar, perdoar e
dialogar. Segundo Adams et al. (2006, p. 141), os saberes acontecem “dentro do processo de
experiência humana que inclui a dimensão reflexiva de sujeitos que experimentam situações
históricas, relações de interação e conflito, necessidades, interesses e esperanças”.
Na pesquisa de campo, observamos que trabalham sorrindo, cantando, contando
“causos”, prestando auxilio quando alguém tem dificuldades, fazendo piadas, inclusive em
relação ao marido da outra. Numa ocasião, o marido de Elza (trabalhadora do Grupo Amigas
do Cerrado) foi até a unidade de produção avisar que estava indo a reunião da Prefeitura discutir
a respeito do asfaltamento da estrada e presenciamos as mulheres brincando com ele, o que nos
possibilitou supor que as relações entre eles são harmoniosas.
Os companheiros não trabalham diretamente na unidade de produção porque têm seus
afazeres no campo, mas ajudam na tarefa de coletar e quebrar o cumbaru, principalmente,
porque as trabalhadoras já têm idade avançada e não aguentam ficar se abaixando durante a
coleta. Elza (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) relata que quem realiza essa atividade
é “eu e meu esposo. Às vezes meus netos ajuda catar, às vezes a gente paga para catar. Eu torro,
aí ele ajuda a cascar para ficar mais fácil”. Alcilene (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado)
também conta com o marido: “Eu vou quebrando e deixo a carriola cheia e ele tira todinha a
castanha”. Cida (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) nos conta que se senta sobre um
pano e se arrasta para coletar os cumbarus:
Tenho problema na coluna, assim não aguento ficá muito. Até eu reclamo
tanto de colhê o Cambaru. Eu fico abaixada, eu sento, vou arrastano, eu não
guento, dói muito sabe. Então eu reclamo, eu prefiro mais quebrá o cambaru,
fazê as outra coisa, mas cada uma tem que coletá né porque precisa né. Mas
aqui quando produz aqui, meu esposo pega bastante prá mim, às vez eu nem
vou quase, só ele que pega (Cida - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).

Alguns companheiros também levam lenha e água para a unidade de produção; o marido
de Judite (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) faz o transporte das mulheres e dos
produtos para as feiras e também é o secretário da ARPEP e o marido de Cida (trabalhadora do
Grupo Amigas do Cerrado) construiu o forno, a área e a despensa: “Na nossa cozinha memo,
nois fizemo lá uma dispensa que se não fosse ele que tivesse ido na frente prá fazê, não tinha
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nem saído [...] Lenha ele ajuda, corta a lenha e leva com a carroça”. Alcilene (trabalhadora do
Grupo Amigas do Cerrado) revela que o marido ajuda o Grupo: “Ah, quando precisa, vai fazê
alguma coisa, se precisa de pedreiro, ou precisa de carpi, vai todo mundo. Ajuda tamém a
coletá”. Outros participam das feiras, ficando próximos das esposas para auxiliá-las e carregar
os produtos.
Nas festas realizadas na Associação, existe uma divisão sexual das tarefas e os homens
ficam responsáveis por fornecer as bebidas ou encarregados pelo churrasco e as mulheres pela
preparação dos alimentos que acompanham o churrasco. Elas argumentam que não se trata de
uma divisão imposta e não reclamam de realizar esse afazer.
Perguntamos se a composição mista do Grupo alteraria a organização interna do mesmo
ou a divisão de tarefas e nos foi respondido que, perderiam a liberdade para conversar
determinados assuntos, mas em relação as atividades não souberam opinar, porque o Grupo
desde a sua origem, foi concebido para a participação exclusiva das mulheres.

4.8 O trabalho em outros espaços

Em Taquaral, comunidade fundante de Nossa Senhora da Guia, existe a Associação
Memória Viva, onde é comemorada a festa em homenagem a Nossa Senhora do Carmo,
tradição e devoção reproduzida pelas gerações, a qual os moradores de Nossa Senhora da Guia
também participam. Além desta, também comemoram Santo Antônio, Senhor do Divino, festas
de aniversário, Dia das Mães e Dia dos Pais.
Considerando a produção imaterial da vida e que um costume pode nos “abrir uma
valiosa janela” (Thompson, 2001, p. 236), percebemos que em Nossa Senhora da Guia as festas
de santo têm uma importância enquanto manifestação cultural e de fé e, tendo em vista nosso
objeto de estudo, perguntamos se a festa era organizada seguindo uma divisão sexual do
trabalho e, numa conversa coletiva, Beto (morroquiano de Nossa Senhora da Guia) nos
respondeu:
As mulher da comunidade que vai fazê a comida e os homem, a primeira coisa
que nós lembra é a lenha, aí vai pro mato com motosserra, machado, pega
lenha, arruma, deixa tudo organizado, racha e muntua tudo lá dentro. Nossa
festa de tradição aqui, por exemplo, tem a coordenação da festa: juiz, juíza,
todo o pessoal, festeiro né que nós fala, tem lá a cozinheira, tem a chefe lá que
fala: Que que vai fazer fulana? Pega arroz, pega feijão, vamo fazê essa
quantia. Tem uma pessoa prá administrá, uma mulher que manda, porque se
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não tive, bagunça; assim é a festividade. Quem é que vai matar a res? Na hora
já vai matar uma vaca, o cara vai lá, já tem o matadô, mata, trás, corta. Vai
fazer churrasco? Vai. Bota tudo, já tempera e põe ali. Na hora da reza tem a
capeloa, o capelão e tem a respondedeira da reza, que responde pro resto ir
acompanhando.

Ainda que a principal festa da Comunidade seja em devoção a uma Santa, percebemos
que as mulheres ocupam uma função ligada a uma atividade doméstica – o cozinhar (relegado
historicamente as mulheres) e os homens a uma atividade que requer maior força física. Apesar
deles não conceberem essa atitude como discriminatória, não podemos deixar de inferir que o
espaço social é separado pelo sexo e que define o espaço geográfico (SANTOS, 2004). É claro
que o espaço social ao mesmo tempo é dinâmico, mas em festas tradicionais, historicamente,
as panelas e o fogão são coordenados pelas mulheres.
La mujer produce alimentos com su cuerpo, com su trabajo y com su
subjetividade [...] la mujer que cocina se desprende de uma parte de sí, y la
comida es um produto de su cuerpo tanto para ella como para los destinatarios.
La mujer y la comida son uma unidad em la cosmovisión basada em que a
partir de la división sexual del tabajo, se le assigna a ella la elaboración de
alimentos y la acción de alimentar a los otros. Social y culturalmente, la mujer
es quien hace la comida y quien da de comer (LAGARDE, 2011, p. 394-395).

Contudo, transparece um elemento contraditório que é ter a mulher em outras funções
importantes na festa (capeloa, juíza, respondedeira), que corresponde a saberes específicos, e
que o seu papel na coordenação da alimentação é essencial, o que pode demonstrar que ela não
ocupa um papel secundário. Nos lembra Nogueira (2010, p. 59) que a divisão sexual do trabalho
é, um fenômeno histórico que “se metamorfoseia de acordo com a sociedade da qual faz parte”,
portanto, mesmo que, aparentemente, expresse uma segmentação, também manifesta uma
valorização do papel da mulher, já que o compartilhar a alimentação é algo tradicional e possui
um significado simbólico102 nessas festas.
As festas de santo, tradicionalmente, acontecem com apresentações de cururueiros; na
qual se forma uma roda de cantoria e dança composta por homens. Quando questionados acerca
da divisão sexual presente no Cururu103, Beto (morroquiano de Nossa Senhora da Guia) nos diz
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A comida servida nessas festas é de consumo gratuito e carrega consigo a história e a cultura do grupo ou da
Comunidade. Não é qualquer comida oferecida, é a que seus antepassados ofereciam nos dias que se sucedem o
festejo.
103
O Cururu é um folguedo sacro e profano, com função religiosa e trovas desafiadoras, realizado após as orações
e acompanhado de coreografia totalmente masculina (SILVA, 2011). Martins Junior (2006), revela que através do
cururu os homens aproveitavam para fazer declarações de amor, já que o cortejar era dificultado pelos pais.
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que “tem umas muié que toca, mas no nosso não apareceu mulher que canta com nós, só homem
mesmo, ai tem Siriri, tem São Gonçalo, tem Dança de Vilão”. Já Felipe (morroquiano de Nossa
Senhora da Guia) se mostrou relutante à quebra da tradição: “tem umas que é teimosa, ela104
gosta de entra e canta no meio de todo mundo... porque a tradição é mais prá homi né... Ela
canta bem prá daná, prosooutro ela não canta não, os irmão dela abriu boca, ela acompanha
e toca um ganzá tamém”.
Notamos que, em festas tradicionais, alguns espaços são fixados em grande medida pelo
sexo. São arranjos sociais baseados em hierarquias culturais e sexuais ancestrais que
transcendem a compreensão dos participantes da festa, tanto que, mesmo nossas interlocutoras
sendo cientes das desigualdades de gênero, não enxergam essas marcas de gênero. Mulheres e
homens nos contam sobre o ritual com naturalidade e sem uma reflexão de gênero.
Nas palavras de Felipe (morroquiano de Nossa Senhora da Guia), depreendemos que
quando uma tradição é subvertida, especialmente uma mulher ocupando um espaço do homem,
tem como represália o descontentamento e/ou menosprezo, mesmo reconhecendo sua
capacidade.
No que diz respeito ao cururu, pensamos que a diferença biológica em nada alteraria o
transcorrer do ritual, já que pelo depoimento de Felipe apreendemos que a referida mulher
consegue realizá-lo. Loureiro (2006) revela que, nos seus primórdios, havia “participação de
homens e mulheres e, depois, apenas de homens”. Não tivemos como captar o significado da
rigidez da segmentação na pesquisa do autor sobre a cultura mato-grossense, nem através de
nossos interlocutores, mas a tradição se mantém viva nas festas de santo da Comunidade e de
tantas outras em Mato Grosso.
Em São José do Facão também existe uma associação -Associação dos Pequenos
Produtores Rurais- que retoma o sentido de coletividade e de comunidade. Nesta, podem se
reunir para deliberar ações comuns, realizar festas e formações. Elza (trabalhadora do Grupo
Amigas do Cerrado) nos conta que “todo o final do mês faz reunião, alguma novidade que tiver,
domingo passado mesmo nós foi porque quer arrumar a estrada, arrumar tudo, cascalhar,
arrumar as cercas, prá ficar pelo menos cinco anos sem arrumar”.
Para uma melhor organização é escolhido democraticamente um representante que faça
a ponte entre as reivindicações dos moradores e a prefeitura de Cáceres. Constituir uma
associação é importante para que as reivindicações tenham êxito, coisa que cada família sozinha
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Não temos como afirmar essa questão, mas pensamos que a atitude dessa mulher demonstre a satisfação de
uma habilidade ou a busca de igualdade no acesso ao espaço público.
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não conseguiria. É uma união de forças por melhores condições de vida e solução de problemas
e/ou necessidades da existência.
O espaço foi doado por um morador (Pedro Paulo) e fica ao lado da unidade de produção
das Amigas do Cerrado e Cida (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) lembra que “quem
comprar o sítio (de Pedro Paulo) não tem direito a aqui. Já tá sabendo. E mesmo que não tivesse
documento, ninguém deixava, já faz tempo que tá aqui. E é uma coisa que é prá comunidade
toda. Aqui é no meio do assentamento”. Nas falas de Cida (trabalhadora do Grupo Amigas do
Cerrado), Judite (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) e Elza (trabalhadora do Grupo
Amigas do Cerrado) percebemos que a Associação adquiriu um status de importância não só
em suas lutas como um local de encontro, já que a distância entre os lotes e os afazeres do
cotidiano não permitem essa aproximação. Além de lazer, possibilita a solidariedade, a
comunicação, a amizade, o respeito, a inclusão e a sociabilidade.
Judite (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado) nos contou como são organizadas as
festas na Associação: “Enquanto as muié tavam fazendo a comida, os homem tava preparano o
churrasco, a caixa de som. A última que teve foi dia das mães. Os homem deu as bebida e as
muié os salgado e veio praí, fica aí dançando”. Com relação a divisão sexual do trabalho nas
festas, em São José do Facão, podemos dizer que o preparo da alimentação é compartilhada.
Candido (2010, p. 34-35) reflete que a alimentação abrange “atos, normas, símbolos,
representações [...] o alimento pode assumir teoricamente como elemento explicativo da vida
social”.
Outra atividade em que podemos analisar as relações de gênero é o Muxirum ou
Mutirão, Puxirum, Puxirão (com ou sem divisão sexual do trabalho) que consiste numa reunião
de homens e mulheres para realizar alguma ação na Comunidade. O muxirum tradicionalmente
é ligado ao trabalho agrícola, em que realizam uma ação - plantar, carpir, colher- na roça da
pessoa solicitante e este tem por obrigação retribuir a ação. O que uma pessoa demoraria para
fazer em uma semana, por exemplo, é realizado em um tempo menor com o trabalho
coletivo/produção associada. Comumente existe uma divisão sexual do trabalho com as
mulheres se dedicando a alimentação dos participantes.
Em Nossa Senhora da Guia, Beto (morroquiano de Nossa Senhora da Guia) relata como
se organizava o Muxirum:
Sempre quando tem aquelas reuniões grandes, mutirão para limpar ali, eu
participo. Se eu não aguento ir, eu pago um prá ir. Ali (no Grupo Frutos da
Terra) nós faz muxirum ainda. Muxirum de oito pessoas, oito homens e as
mulherada na cozinha ou então no rasteio, nós vai carpindo e a mulherada já
vai rastelando e amontoando. Aqui fazia Muxirum que juntava 40 homens e
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as muié vinham, três, quatro prá fazer o almoço, a janta, faziam merenda.
Na Comunidade não tem mais esse muxirum, só tem assim como meu
cunhado ali, ele vem aqui, eu vou lá, ajuda ele, ele vem me ajuda, pega a
motosserra, corta ali (Beto - morroquiano de Nossa Senhora da Guia).
Faz mutirão só quando prá arruma estrada né ou assim na cozinha quando a
gente precisa, o barracão que é da associação, ai chama, mas nem todos vem
sabe, só uma meia dúzia de gente que vem (Cida – trabalhadora do Grupo
Amigas do Cerrado).
Se tiver alguma coisa, vai lá prá fazê, a estrada memo, nós faz mutirão prá
arrumá a estrada, agora prá um ajuda o outro só em caso de doença. As muié
reúne prá fazê a comida prá eles, nós faz a comida na padaria mesmo, aí todo
mundo trabaia e almoça, cada um dá alguma coisa. Ano passado memo, nós
ficamo três dias, porque a Prefeitura não vem (Judite - trabalhadora do Grupo
Amigas do Cerrado).

Nesse trabalho coletivo, que pressupõe a retribuição, superava-se a falta de força de
trabalho da família, diminuía o tempo de trabalho e era, também, um meio de sociabilidade
porque proseavam, cantavam e ao final, festejavam. Hoje, como a maioria dos filhos não
residem mais na Comunidade e os moradores já estão idosos, esta prática tradicional tende a
desaparecer, principalmente entre as/os jovens que residem lá. Os únicos que se aproximam
dessa tradição são as interlocutoras desta pesquisa e seus companheiros que, em função dos
grupos de produção associada, se unem para coleta, processamento e transporte do babaçu.
No muxirum em Nossa Senhora da Guia, através da narrativa de Beto, percebemos que
havia uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres ficavam responsáveis pelo trabalho de
prover a alimentação dos participantes. O cozinhar e o rastelar/capinar está de acordo com a
reprodução de um costume antigo considerado mais adequado às mulheres, porém não
souberam nos informar se essa divisão do trabalho se constitui sob a lógica patriarcal.
Os relatos sobre o muxirum expressam a preocupação com realização de atividades
menos penosas pelas mulheres, todavia, não podemos deixar de enxergar a perpetuação do
princípio de separação -trabalhos de homem e trabalhos de mulher (KERGOAT, 2009), pois
nenhum homem ou mulher atua com “papéis trocados”.
O muxirum diferencia-se de outra forma de trabalho coletivo denominada por Candido
(2010) de cooperação vicinal que não há festejos ao fim da atividade. As pessoas também se
reúnem para realizar a mesma atividade, podendo haver liderança e diferenciação de papéis. A
cooperação vicinal nos é contada por Nilza (trabalhadora do Grupo Frutos da Terra) e Beto
(morroquiano de Nossa Senhora da Guia), a respeito da feitura de rapadura:
Aqui é eu, meu marido e outros cumpanheiro que ajuda mais, mais na parte
da fornaia, é alto sabe? Então a hora que meu esposo cansa, a gente ajuda ele
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a batê um pouco o tacho de madeira (Nilza – trabalhadora do Grupo Frutos da
Terra).
Eu chamo os companheiros, por exemplo, quando vai fazê a festa de Nossa
Senhora da Guia e vai fazê um doce, um furrundú, que faz de mamão, aí nós
junta três, quatro e mói dois dias. Aí quando eu quero fazê, também mói e
cada um fica com a rapadura e reparte. Nós aqui ainda é unido, mas tem
família que não tem mais essa união. Aí faz rapadura, faz doce e deixa prá
festa e reparte tudo pro povo comer, é de graça também. Sozinho não trabaia
ninguém, ocupa três pessoa, inclusive prá descer o tacho, o tacho é nove galão
de garapa. Todo mundo junto e depois divide (Beto - morroquiano de Nossa
Senhora da Guia).

Na cooperação vicinal descrita, o fazer da mulher e do homem era alternado e nota-se
que a execução das atividades de trabalho não resultava impreterivelmente da divisão sexual do
trabalho.
Pensando sobre o muxirum, Candido (2010, p. 32) nos auxilia ao dizer que “certas
culturas resolvem de maneira mais satisfatória que outras os problemas de ajuste ao meio e às
transformações sociais, graças não só ao equipamento material como à organização adequada
das relações”. O descaso com o campo, faz com que tenham que se mobilizar para solucionar
algum problema que atinja a Comunidade, como no caso da estrada em São José do Facão, mas
também as mulheres e homens trabalham juntos nas reformas da Associação. No entanto, não
tem o costume de realizar mutirões para o trabalho agrícola como em Nossa Senhora da Guia.
Talvez esse fato seja fruto da não vivência no acampamento, já que a maioria dos moradores
comprara as terras.
Como dissemos anteriormente, a ação na estrada, tem mais a ver com a cooperação
vicinal do que com o muxirum, pois não houve a convocação para o trabalho implicando depois
em retribuição. Nos dizeres de Judite (trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado), notamos
que existe uma divisão sexual do trabalho, na qual os homens ficam responsáveis pelo mutirão
na estrada e as mulheres no mutirão da alimentação.
Diferentemente do que ocorre nos grupos de produção, quando abrange a Comunidade
vemos que a divisão sexual do trabalho está presente. Mesmo vivenciando a produção associada
da vida, algumas tradições se mantem firmes como o trabalho da mulher na cozinha. Fischer e
Ziebell (2004, p. 70) afirmam que “homens e mulheres, em geral, tem dificuldades de
estabelecer relações conscientes e práticas sobre o mundo da produção e o mundo da
reprodução” e geralmente se baseiam no princípio de separação (KERGOAT, 2009).
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No entanto, como vimos anteriormente, os homens resguardam as companheiras do
trabalho sob o sol e nos quais se exige força física, não se pautando no princípio da
hierarquização em que o trabalho de homem é qualitativamente superior ao da mulher. A análise
dos elementos constituvos da produção associada da vida, nas comunidades tradicionais
estudadas, indicam a possível construção de saberes na perspectiva da solidariedade e reforçam
o protagonismo tanto individual como coletivo. Nesses espaços mulheres e homens
compartilham uma determinada cultura do trabalho e partilham elementos simbólicos que não
se apoiam na desigualdade de gênero. Todas e todos são importantes na reprodução ampliada
da vida.
O trabalho em outros espaços também necessita de organização e, no caso, nos parece
que as mulheres se ocupam daqueles que tem mais habilidade. Como seres históricos, não há
como negar que essa habilidade decorra da tradição patriarcal que “modela profundamente as
subjetividades das pessoas” (SAFIOTTI, 2002, p. 333) ou da falta de opção laboral para a
mulher do campo, mas não decorre da imposição masculina -como pode-se perceber através
dos relatos-, tanto que nem todas participam da elaboração dos alimentos. Dessa perspectiva,
Picanço e Tiriba (2004, p. 27) reafirmam que o trabalho tem um princípio educativo: “na práxis
que os seres humanos criam e recriam a realidade social [...] se educam ou se formam como
seres humanos”.
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CAPÍTULO V
Saberes da experiência, da existência e de gênero
Não me dêem fórmulas certas, por que eu não espero acertar sempre.
Não me mostrem o que esperam de mim, por que vou seguir meu
coração. Não me façam ser quem não sou. Não me convidem a ser igual,
por que sinceramente sou diferente.
Ser livre – Clarice Lispector

A liberdade guiando o povo - Eugène Delacroix
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5.1 Fazer- se e tornar-se humanas: a construção de saberes em espaços não escolares
[...] o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas
não são sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que
elas vão sempre mudando. Afinam ou desafiam. ROSA (1996, p. 24-25).

Na relação com a natureza, através do trabalho, os seres humanos constroem a sua
humanidade, essenciais para produção da vida. De acordo com Antunes (1999, p. 167, grifos
do autor), o trabalho é a “fonte originária, primária, de realização do ser social, protoforma da
atividade humana, fundamento ontológico básico da omnilateralidade humana”. Porém, não
aprendem somente com a transformação da natureza, mas com o “outro” a ser humano ou
desumano. Os saberes são construídos também em espaços não escolares105 – na troca de
experiências/vivências-, na produção material e imaterial da existência, e compartilhados entre
as pessoas. Resume Frigotto (2009, p.129) que
[...] o modo de produção social da existência humana compreende necessária
e primeiramente a produção material, mas envolve ao mesmo tempo e de
forma unitária, também a linguagem, as ideias, os valores, as ideologias, as
emoções, os sentimentos e as instituições que sedimentam os diferentes modos
sociais de produção.

A vida em sociedade provoca mudanças na forma de conceber o trabalho e as relações
humanas. Algumas pessoas abreviaram sua relação com o trabalho através da dominaçãoexploração e puderam desenvolver outras capacidades. “Así, el trabajo es uno de los
fundamentos de la división genérica de la sociedade y la cultura” (LAGARDE, 2011, p. 140).
Foram construídos saberes históricos e coletivos a fim de manter as relações sociais e de poder
dominantes – uma “cultura oficial”, mas esses saberes não são imutáveis e nem únicos.

105

Em espaços outros que não os escolares (ou não formais) a prática educativa também está presente. Podemos
citar a família, o sindicato, os movimentos sociais, os locais de trabalho, as festas, o muxirum, entre outros, indo
de encontro, inclusive, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 9394/96 em seu artigo
1º: “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana,
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais”. Para Gohn (1999, 2014) e Líbaneo (2008), a educação não formal complementa a
educação formal e trata-se de uma formação cidadã, pois promove uma educação direcionada aos direitos
humanos, políticos, culturais e sociais. Trata-se de uma ação social intencional focada na emancipação e autonomia
do indivívuo, utilizando-se de uma metodologia dinâmica devido o movimento da realidade. Difere-se da educação
informal no sentido de esta englobar experiências da vida de forma espontânea, sem intencionalidade. Para
Thompson (2002, p. 15), trata-se de uma reconstrução da cultura interna da “gente do povo”, pois a experiência
em fazer é uma aprendizagem contínua “daqueles que se encontram fora da cultura letrada” e que, Brandão (2006,
p.21) chama de criação da vida simbólica/cultura, necessária a “reprodução da vida individual e coletiva” ou, em
outras palavras, de educação popular.
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Na produção da existência, concomitantemente, emerge uma cultura marginal, de
resistência, que questiona a hegemonia da “cultura oficial”, qual percebemos enquanto cultura
popular que compreende modos de ser/viver, tradições, saberes, crenças, regras/normas,
culinária, entre outras revelações da produção material e imaterial da vida.
De acordo com Thompson (1998), as manifestações culturais do povo foram
consideradas como folclore e resíduos do passado no século XVIII, tornando-se o contraste da
cultura erudita da classe dominante e que, segundo os intelectuais da época, desapareceriam
com a modernidade. “Em qualquer ponto da Europa em meados do século XVIII, poderemos
observar uma cultura letrada ou refinada praticamente distanciada em relação a cultura da gente
do povo” (THOMPSON, 2002, p. 14-15). No entanto, ela permaneceu e se apresenta, tal como
a cultura da elite, como uma colcha de retalhos, pois numa relação dialética interagem uma com
a outra. Inclusive, alerta o autor, “o próprio termo cultura, com sua invocação confortável de
um consenso, pode distrair nossa atenção das contradições sociais e culturais, das fraturas e
oposições existentes dentro do conjunto” (THOMPSON, 1998, p. 17).
Compreendemos que a cultura popular, em sua diversidade, dialoga com o Bien Vivir
que se define como uma filosofia ou concepção que valoriza a produção material e imaterial
das comunidades tradicionais enquanto possibilidade de discussão e construção de outra
sociedade que recupere a relação ontológica com a natureza e com os seres humanos, superando
a ideia de desenvolvimento vigente (ACOSTA, 2016).
Procuraremos expor as práticas, saberes, desejos, sonhos, valores e experiências
enraizadas no viver e no conviver das mulheres investigadas e de seus companheiros. Para isso,
nos utilizamos de relatos, representações e da participação em uma oficina e, seguindo o
conselho de Brandão (2012c, p. 74), deixamos “o trabalho de traduzirem para eles e para nós
aquilo que acreditam ser o lugar onde vivem, o território que habitam, o modo de vida que
constituem, a experiência de cultura que criam e em que se enredam” sem deixar de atentar que,
em muito, refletem as contradições sociais.
A gente aprende sempre com os outros, alguém que conhece mais fala para a
gente e fica conhecendo, quem tem muita planta natural, faz até remédio, aqui
mesmo toma, remédio pra verme, prá bronquite, prá pneumonia, tudo a gente
mesmo faz (Elza - trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
O homem por conta própria está destruindo o que ele não produziu, ele tem
que preservar a natureza porque é dela que a gente vive. Eu vi arrancando o
café do Estado de Minas Gerais e há cinco anos sem chover na região. Eu
tenho uma produção de leite na minha casa e eu não uso agrotóxico, o leite é
saudável e puro (Valdir – morador do Assentamento São José do Facão).
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Para quem existe no campo, é exigido, na dinâmica da produção da vida, que se conheça
de forma profunda e estabeleça uma interdependência com a natureza, pois precisam dela para
sobreviver, assim como esta necessita de cuidados para se reproduzir. Assim como pressupõe
o Bien Vivir, exige a compreensão da “vida humana como parte de uma realidade vital maior
de caráter cósmico cujo princípio básico é a relacionalidade do todo” (ACOSTA, 2016, p. 78).
Por conseguinte, observam e adquirem conhecimentos sobre animais e plantas -a hora certa de
plantar/colher e em qual lua, como armazenar e conservar determinados alimentos, como
conservar o solo, a entender o clima e as estações do ano-. Além disso, destacamos que a
população que vive no/do campo, em especial as mulheres,
tem sido um importante aliado na preservação dos ecossistemas. De tal modo,
vemos nas últimas décadas, a emergência destes protagonistas portadores de
identidades coletivas e étnicas, que buscam num cenário de lutas, em especial
por conflitos agrários e ambientais, reivindicar seus direitos coletivos por
ambientes preservados (SILVA; SATO, 2012, p. 19).

Durante nossas visitas, emergiram relatos sobre o que produziam e quando
desconhecíamos alguma planta, logo nos falavam seu nome, como cultivá-la e seu benefício a
saúde. Também, indicavam a espécie dos animais que sempre espreitam por ali.

Tem umas orquídea que cheira de um jeito,
outras cheira de outro jeito, eu falo: ai nega
cheirosa, tem hora eu fico conversando
assim com elas: ocê tá cheirosa, ocê tá
linda; tem gente que vem aqui e fica
encantado. Elas gosta da seiva da árvore,
um pé de manga, um pé de coco, ocê planta
e fica a coisa mais linda, não precisa nem
aguá que vai embora (Elza – trabalhadora
do Grupo Amigas do Cerrado).

Foto 62: Elza e suas orquídeas. Fonte: NEVES, 2015.
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Foto 63: Plantas medicinais, animais e fruta. FONTE: NEVES, 2014

Noni
Resfriado
Vermes

Andando pelos seus quintais, nos mostram:
Aquele ali é da família do tucano, veio comê semente, tá ali no pé da mamona.
Nos que invadimos o habitat delas, né? A turma fala: faz aí uma armadilha e
pega elas. Eu não! Quando elas não comem o cumbaru, elas comem a semente
da terra [...] Ó lá, o timbó, é mais prá fazer sabão, a casca. Quando as pessoas
vêm aqui elas fazem de ameia, vem fazer a coleta, aí eu falo: Ah, pode pegar
à vontade, mas eu quero metade, mas metade eu digo assim, só quarenta por
cento, porque o trabalho mesmo é deles, né? [...] E a mama dele nós faz lenha,
tem um timbó cipó, que cozinha o miolo prá pega peixe e esse aí é prá fazer
sabão. [...] Ah lá, aquele lá que é o pau doce, combate a Diabetes [...] Já viu
limão prá faze doce? Então vem cá, esse é o verdadeiro e legitimo limão de
doce [...] Tá vendo aquela árvore ali? A casca dele é prá combater cirrose do
fígado, chama-se cavalo manco, planta uma dessa lá na sua casa, daqui uns
anos ela vai ser sua melhor amiga (risos) (José – morroquiano de Nossa
Senhora da Guia).
Dai é Alfazema, é bom prá coração, pressão. A flor dele, você pega e seca,
põe numa vasilha e depois faz chá prá tomar pela manhã com pão, com
biscoito, é cheiroso [...] aquele passarinho chama Birro (Nilza – trabalhadora
do Grupo Frutos da Terra).
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experimentação/relação com a natureza. A vida é uma escola e muitos desses saberes são
resgatados pela economia popular solidária/produção associada, fortalecendo uma cultura
ancestral que sempre corre o risco de desaparecer com a migração dos jovens.
Quando questionamos se trocariam a vida do campo pela vida na cidade, todas as
entrevistadas e seus companheiros afirmaram que jamais pensam em fazer isso. Por mais que
existam dificuldades, presam, principalmente, a tranquilidade, os alimentos saudáveis e a
autonomia no trabalho. Nas suas falas percebemos o Lamento Sertanejo106: “Eu quase que não
consigo. Ficar na cidade sem viver contrariado”.
A minha estória é aqui mesmo, porque eu não acostumo na cidade, eu até
tenho uma casa lá, mas é só para alugar, prá gente ter mais uma renda, mas
meu dom não dá com a cidade. Eu gosto daqui porque aqui é bom prá mim, é
gostoso, nós trabaia a hora que quer, não é empregado de ninguém (Beto –
morroquiano de Nossa Senhora da Guia).
Eu não costumo né, eu acho que o sossego. Eu sinto muita paz, ocê vê o verde,
a natureza, dá sossego a natureza. Aqui tudo é natural, plantado, desce ali tem
um Corguinho, escureceu aqui, silenceia. (Cineide – trabalhadora do Grupo
Amigas do Cerrado).
Aqui é melhor, corre mais ar, na cidade eu acho muito quente (risos), aqui o
ar é mais saudável. Aqui tem ovo, você não precisa comprár nada, você tem o
leite. Aqui passa onça, lá na beira do Corguinho, mas não tenho medo, eu
tenho medo se vim uma pessoa me fazer mal, na cidade que tem o perigo.
(Cleonice – trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
aqui é melhor que na cidade, é outro ar que você toma, (galo cantou), você
quer uma mandioca, uma batata, você tem. Quando eles vem (filhos), tem
muita coisa que eles levam daqui, já favorece muito eles. O que tem aqui, é
para mim, é para meus filhos, é para alguém que vem. Não faço diferença com
ninguém (Elza trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
É muito mais gostoso, a gente ir na horta pegar verdura prá gente. Aqui não
tem toda a mordomia da cidade né, mas a vantagem que aqui é sossegado,
dorme com as janelas tudo aberta, não tem negócio de ficar trancando (Judite
- trabalhadora do Grupo Amigas do Cerrado).
Eu gosto de ir no mato, eu gosto de andar, eu gosto de ter chácara, eu gosto da
liberdade. Eu não gosto de me sentir presa, entre uma casa e um muro não.
Prá mim ver uma pessoa, ter que está abrindo cadeado ou espiando por brecha
não. Eu gosto de viver assim no campo (Iracy - trabalhadora do Grupo Amigas
do Cerrado).

106

Música da composição de Dominguinhos e Gilberto Gil.
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Em suas falas, percebemos que, no sítio (como se referem) além da tranquilidade e de
alimentos saudáveis, gozam de liberdade, que se perde na cidade. Aliás, veem a cidade como
um lugar perigoso, ao qual se dirigem somente em função de necessidade, como, por exemplo,
comprar algum produto no mercado e/ou quando precisam de atendimento no hospital público.
A cidade, além da “paisagem” apresenta um ritmo da produção da existência diferente, com
trânsito, poluição, barulho, horários a cumprir, concentração de pessoas, que não atrai quem já
se acostumou com a vida no campo.
Williams (2011, p. 11) argumenta que dicotomizaram campo e cidade (retrocesso versus
progresso), mas nem sempre a representação condiz com a real, ao contrário, a realidade
histórica é variada.
O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida — de paz,
inocência e virtudes simples. À cidade associou-se à ideia de centro de
realizações — de saber, comunicações, luz. Também constelaram-se
poderosas associações negativas: a cidade como lugar de barulho,
mundanidade e ambição; o campo como lugar de atraso, ignorância e
limitação.

Cientes da concepção negativa construída sobre ambos os espaços sociais, não podemos
negar seu contraste que, inclusive, é percebido/vivido pelas pessoas que moram no campo, com
as quais dialogamos. Esse contraste não se refere somente as condições e modos de vida, mas
a um sistema mais amplo que segrega, explora e degrada. Gramsci (1978, p. 13) exprime que a
linguagem “contém elementos de uma concepção de mundo e de uma cultura”.
O passado colonial, o presente agroexplorador e o futuro incerto da natureza está
presente em suas falas e em suas histórias, por isso, o campo representa não só um local idílico,
mas de resistência e resiliência. As camponesas e camponeses têm consciência de que, em
contraposição, convivem com um campo rico, moderno, assalariado, explorador; que tenta
invadir seu território e cooptar seus jovens.
Nessa forma de resistência/existência, seguem e constroem o seu destino diário
descompromissadas com o tempo do relógio e norteadas pelo ritmo da natureza e o tempo dos
calendários107. Os animais e as plantas precisam de cuidados diários e mais imediatos, assim
como a alimentação da família. Inclusive, em grande parte, utilizam a noção de tempo do
calendário (diferente do tempo do relógio) para plantar, cultivar e colher. Os demais afazeres
se resumem a fazer isto hoje, aquilo amanhã, pescar num dia de semana, parar de trabalhar e
sentar as sombras de uma árvore ou para conversar conosco ... a vontade prevalece. “Entre uma
107

A esse respeito ver nota rodapé número 24 na página número 51 deste estudo.
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atividade laboriosa e outra e ainda em meio a cada uma delas, também é tempo para jogar bola,
para sorrir, para buscar uma forma, mesmo que simples, de lazer” (TIRIBA, 2001, p. 79).
Comparamos os seus ritmos na produção da vida com as observações formuladas por
Elias (1998) acerca das sociedades na Antiguidade. Conforme o autor, a noção de tempo foi
materializada pelo relógio, criação da sociedade industrial, para regulamentar as ações e
relações entre os seres humanos. Antes da criação do relógio, a noção de tempo acontecia
através da percepção humana dos fenômenos da natureza recorrentes (do movimento do Sol, da
Lua e das marés; chuvas e secas) e para isso, Elias (1998), concebe grande importância a
categoria experiência, pois repousa na concepção ontológica de que fazemos parte da natureza
e, no nosso devir, tanto na experiência vivida ou que resulta de experiências acumuladas pelos
antepassados, aprendemos a significação do tempo, que difere do tempo social (que nos separa
da natureza). O tempo é assimilado desde a infância e a sociedade, com seu caráter civilizador,
inculca uma autodisciplina na personalidade, modificando nossa relação com a natureza.
Sentimos a pressão do tempo cotidiano dos relógios e percebemos — cada vez
mais intensamente à medida que envelhecemos — a fuga dos anos nos
calendários. Tudo isso tornou-se uma segunda natureza e é aceito como se
fizesse parte do destino de todos os homens [...] incita os homens a
submeterem sua atividade profissional a um horário cada vez mais exato
(ELIAS, 1998, p. 11).

Saviani (2007, p. 154) também assevera que
[...] a produção da existência implica o desenvolvimento de formas e
conteúdos cuja validade é estabelecida pela experiência, o que configura um
verdadeiro processo de aprendizagem. Assim, enquanto os elementos não
validados pela experiência são afastados, aqueles cuja eficácia a experiência
corrobora necessitam ser preservados e transmitidos às novas gerações no
interesse da continuidade da espécie.

Ao refletir sobres nossos questionamentos, comparam suas vidas com a vida da mulher
na cidade:
Elas não tem um tempo de sentar e conversar, com as amigas, com os amigos.
Eu tenho tempo de conversar, tenho tempo prá mim, sentar na sombra com os
amigos, igual no meu caso, eu já trabalhei hoje, se eu quiser trabalhar a tarde,
eu trabalho, se não quiser, eu fico parado e vou trabalhar amanhã. E a gente
trabalhando prosoutros não, pega das 7h até de tardezinha, tem vez não sobra
tempo prá nada né (Nilza – trabalhadora do grupo Frutos da Terra).
Ah, eu acho que sou mais feliz viu... não de todas, mas tem umas que ficam lá
no trabalho porque não tem outro jeito, não tem condições, não tem terra prá
elas i mora. Tem quem fala: Ai Dona Cida, se eu tivesse condições de ter um
pedacinho de terra eu preferia fica lá, que nem você tá, mas fazer o que, a
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gente não pode né, tem que fica aqui (Cida trabalhadora do grupo Amigas do
Cerrado).

Acreditam que se as pessoas soubessem como a vida no campo é melhor que na cidade,
[...] muita gente da cidade viria pro campo e vivia muito mais saudável, porque
aqui no sítio você planta uma abóbora, um maxixe, um quiabo, você colhe
tudo natural, não põe veneno, é só agua mesmo e pronto, porque é muito mais
saudável. É outra vida (Iracy - trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).

Algumas mulheres com suas famílias também já moraram na cidade, mas não foi uma
experiência que as convencesse e permanecer lá. A vida perde o sentido longe da natureza e
sob o ar suburbano. Wortmann (2004) estabelece que há uma relação indissociável entre terra,
trabalho e família para quem vive no/do campo, que transparece quando reafirmam,
constantemente, a importância de preservá-la, quando apontam os erros humanos e quando nos
mostram, com orgulho, o que brota da terra.
Como mencionamos aneriormente, o campo é um local onde se expressa a desigualdade
nas condições materiais e imateriais da existência. Dentre as dificuldades para a vida na roça,
nos apontaram o avançar da idade, as migrações das (os) filhas (os), o Sol, o desmatamento, o
agronegócio, o descaso do Estado e os animais silvestres que “devoram”as plantações. E por
viverem no campo, faltam estradas asfaltadas, energia elétrica, água encanada, esgoto, escolas
próximas, postos de saúde/hospitais, entre outras demandas do poder público.
Eu fui criada na roça trabalhando, só que hoje tá difícil você plantar com esse
sol, de primeiro a gente plantava arroz, colhia arroz, o feijão, hoje para você
colher um milho tá muito difícil, por conta dos bichos. É porque o povo vai
desmatando, acabando com a floresta, aí os bichos vem vindo (Cleonice –
trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).
É ninguém luta com a roça, se tiver coragem, ninguém morre de fome, porque
tudo que nós planta dá. Não tá colhendo agora por causa dos bichos [...]
Doutor G., na época, quando ele fundou a fazenda, ele desmatou a cabeceira
e deixou pouca área de reserva e o córrego começou a secar de uns anos prá
cá. E ele é bom prá juntá peixe, mas dá dó, quando tá sortido de Piau,
Peraputanga, é a hora que vem a seca braba e mata tudo (Beto – morroquiano
de Nossa Senhora da Guia).
Quando você planta, você colhe e traz coisa boa prá casa, agora quando a gente
não colhe nada, a gente fica um pouco triste: poxa vida, o que que eu vou
fazer? Aí o marido da gente tem que sair prá trabalhá, prá arrumar algum
dinheirinho prá comprá as coisas prá casa (Nilza - trabalhadora do grupo
Frutos da Terra).
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Para a maioria dos povos tradicionais que vivem no campo, a terra é moradia, alimento
e vida, redimensionando a relação natureza-ser humano. Mais uma vez percebemos que o
capital interfere não só na vida de quem depende da terra, como na própria natureza. Com
menos florestas para se abrigar e se alimentar, os animais adentram as terras e devoram as
plantações das camponesas e camponeses. E os povos tradicionais tem consciência que essa
tensão coincide com o avanço do agronegócio e da pecuária na região.
Muitas vezes sem outra forma de subsistência, lançam mão do trabalho em outras terras
que, para o capitalista é, sem dúvida, sinônimo de lucro. Brandão (1986, p.35) delineia essa
ganância:
[...] eles queimam as florestas, secam os rios, apodrecem os campos e
envenenam a vida. Eles estão matando o que é vivo, pensando que estão
transformando o mundo em favor da vida deles. Mal sabem que, quando
completarem o que estão fazendo, não haverá mais MUNDO onde caiba a
vida, nem a dos rios e das terras, nem a das plantas e dos bichos. Nem a deles,
portanto.

Almeida (2015, p.35-36) destaca que a produção da existência no campo compete com
a expansão capitalista, cujos “interesses de mercado voltaram-se para atender a demanda
internacional, e não nacional, desprezando as necessidades e contextualizações internas. O
agronegócio tornou-se o grande empreendimento brasileiro do século XX e XXI”.
Hoje em dia discute-se com frequência e premência a não degradação da natureza, algo
que já faz parte da vida de quem tem estreita relação com a natureza. A apropriação dos bens
naturais em demasia, sem esperar o seu tempo natural de restabelecimento, compromete a
produção da existência das gerações futuras, principalmente, dos povos e comunidades
tradicionais que dependem deles para sobreviver.
[...] o uso capitalista das condições naturais como condições do processo de
acumulação de riqueza abstrata choca se com outras formas de apropriação
social das condições naturais, seja para fins de produção de valores de uso em
moldes não-capitalistas, seja para fins científicos ou lúdicos, seja como
fundamento da vida orgânica ou da identidade territorial de determinadas
populações e comunidades (CARNEIRO, 2005a, p. 29).

A relação com o território é sinônimo de reprodução social, religiosa, cultural,
econômica e muitas vezes de ancestralidade. É uma força latente que implica uma relação
respeitosa com a natureza. Estar no campo para a satisfação de suas necessidades materiais,
como os fazendeiros o fazem, é diferente de ser do campo. Compreendemos que ser do campo
transcende o plantar, cultivar e colher, estabelecendo um sentimento de pertencimento com a
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natureza e com as pessoas, onde se forjam saberes, espiritualidades, relações de solidariedade,
práticas, modos de vida, alcançando a produção material e imaterial da vida.
Alguns saberes remetem a espiritualidade, pois invocam a ajuda de divindades para
resolver necessidades da existência. Quando a resposta a seus anseios é positiva, se torna um
saber sagrado – uma tradição- e transponível as demais pessoas da Comunidade, que, mesmo
sem fazer parte diretamente da experiência, acreditam, aderem e participam da promessa (festa).
Nessa época era muita pobreza na região, ninguém tinha organização, uma
cama, uns cobertor, vivia mais na rede e fazia fogo prá esquentá o frio. Aí o
meu irmão deitô na rede e acho que ele caiu com o braço na brasa do angico
e queimô. Aí meu pai fez uma promessa prá Nossa Senhora que se ele não
ficasse aleijado, ele ía continuar a fazê a festa. Aí graças à Deus meu irmão
não ficou aleijado e a festa tá aí (Beto – morroquiano de Nossa Senhora da
Guia).

Dessa tradição, surgem outros saberes como a não realização da festa quando alguma
pessoa da Comunidade morre.
Nós respeita por um ano, nós tem essa tradição. Eu não sei se nós é certo, mas
a gente vem respeitando desde os velhos, então, quando morre um ente
querido da família é um ano, pai, mãe, mulher do camarada, marido é um ano;
irmão nós guarda 6 meses; padrinho, tio é de 2 a 3 mês. Outra coisa é, por
exemplo, vai fazê um aniversário na sua casa e me convida, eu posso ir lá,
porque lá não vai ter baile, não vai ter beberage, não vai ter morteiro, é só uma
celebração, pode ter oração, nós vai lá, reza, come e vai embora (Beto –
morroquiano de Nossa Senhora da Guia).

É interessante e enigmática como uma experiência relacionada a fé conduza os atos dos
demais membros da Comunidade, sem questionamentos ou conflitos. Talvez o parentesco, a
afetividade e a própria vida em comunidade façam com que herdem e produzam cultura. Galvão
(1976, p. 31) observa que “[...] acredita-se firmemente que, se o povo não cumprir com sua
obrigação ao santo, isto é, festejá-lo na época apropriada, ele abandonará a proteção que
dispensa. Aqueles que custeiam as despesas das festas têm a convicção que o santo retribuirá
esse sacrifício”.
Lembramos, ainda, a prática das simpatias e benzeções que são efetivadas em nome da
fé através da relação com seres divinos ou do cosmos, mas, no caso de benzer, somente algumas
pessoas são providas deste dom. Em especial, historicamente, “a presença da mulher é marcante
no mundo da crendice e é ela, numa maioria quase absoluta, que conhece o segredo das palavras
e dos gestos capazes de exorcizarem o mal” (Gomes; Pereira, 1989, p.16). Também são elas
dotadas de saberes ancestrais sobre ervas e plantas medicinais no ritual da cura de enfermidades.
Essa sabedoria implica o trabalho de cuidar do outro, que pode tanto ser da família como da
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vizinhança, indicando que a solidariedade e a fraternidade são práticas sociais comuns entre os
povos e comunidades tradicionais108.
Elza (trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado) também alega a interferência
sobrenatural sobre sua alimentação:
Eu comia, aí a natureza pediu, nem peixe, nada, não e pronto. Ai nem a vasilha
que você coloca a carne, não ponho feijão e nem arroz. É só a verdura mesmo,
arroz e feijão (Elza – trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).

Diante dessas falas, observamos que as pessoas interpretam e organizam a existência
através de experiências individuais e coletivas em paralelo com a cultura dominante. Mesmo
que algumas representem superstições ou crenças tidas como banais, resistem e se mantem na
memória coletiva da comunidade/grupo social. Segundo Diegues (2000, p. 30), trata-se de um
conhecimento tradicional, definido como o “conjunto de saberes e saber-fazer a respeito do
mundo natural, sobrenatural, transmitido oralmente de geração em geração”.
A relação estabelecida com a natureza estimula o desenvolvimento da alteridade, isto
é, a consciência da relação e da interdependência com o outro, mesmo que haja diferenças
(sociais, econômicas, políticas, religiosa, culturais), sensibilizando para uma visão de mundo
singular que integra a produção e a reprodução da vida, já que, segundo Thompson (2009,
p.199), “os fins são escolhidos pela nossa cultura, que nos proporciona, ao mesmo tempo, nosso
próprio meio de escolher e de influir nessa escolha. Pensar de outra maneira seria supor que
nossas ‘necessidades’ estão ali, nalgum ponto fora de nós mesmos e de nossa cultura”.
Portanto, as contradições e dicotomias da vida social, sobretudo as condicionadas pelas
relações sociais de produção, definem seu ser e estar no mundo. Principalmente, as
comunidades tradicionais “ainda sobrevivem em função da formação de suas bases na
organização sociocultural. Elas se mantêm pela formação de uma identidade pautada nos laços
de solidariedade, alianças e também conflitos” (SOUZA; BRANDÃO, 2012, p. 118).
Dentre as pessoas que conversamos em Nossa Senhora da Guia, com exceção da família
de Erika (trabalhadora do grupo Frutos da Terra) e de Tiago (trabalhador do grupo Frutos da
Terra), todos são parentes, carregando consigo a memória de um passado comum, de tradições
(festas, crenças, costumes) e saberes que são perpassados pelas gerações. Brandão (2010)
chama de autóctones os grupos que descendem ou sentem-se descendentes de uma linhagem,
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agradecem com presentes.
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de tradições, do território. Percebemos que esses laços familiares favorecem que a solidariedade
e que a ajuda mútua aconteça mais naturalmente e que as diferenças sejam transpostas
pacificamente.
Mesmo que não sejam parentes diretos, Erika (trabalhadora do grupo Frutos da Terra) e
José (morroquiano de Nossa Senhora da Guia) se sentem pertencentes a Comunidade, pois já
são mais de 20 anos de convivência. Apesar dos moradores da Comunidade serem católicos,
Erika (trabalhadora do grupo Frutos da Terra) e José (morroquiano de Nossa Senhora da Guia)
mantêm a sua religiosidade evangélica. Eles construíram uma casa de madeira dentro do sítio
para o culto, mas não deixam de participar/ajudar das festas de santo de Nossa Senhora da Guia
e de Taquaral. A diversidade religiosa e a alteridade são respeitadas na Comunidade, tanto pelos
autóctones como pelos migrantes, e isso representa o exercício da cidadania. No Art. 18, da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgado pela ONU em 1948, fica claro que
[...] toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e
religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo
culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em
particular.

No Art. 5º, inciso VI, da Constituição Federal Brasileira de 1988, também fica
estabelecido que “ é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas
liturgias”. Mesmo que não tenham conhecimento a essas referências, inexiste a discriminação
religiosa, porém, percebemos que os casais seguem a mesma religião, o que poderia implicar
uma relação de poder/dominação.
Enquanto classe trabalhadora, Silva (2015, p. 35) destaca que, na sua condição histórica
e social, “sobreviver é vital, o modo de viver não deixa de ser menos. Não é o mero jogo da
consequência, ação e reação, mas sim da transformação constante, espiralada e inevitável do
tempo ocupado pela vida”.
Quando surgiu a oportunidade de contribuir mais com o orçamento familiar, as mulheres
das duas Comunidades resolveram enfrentar o desafio, que sucedeu desde suas próprias
inseguranças/medos, do estranhamento dos companheiros até lidar com a autogestão de uma
produção associada.
A autogestão resgata o domínio de todo o processo de produção, da concepção a
execução, tolhido pelo sistema capitalista e também o prazer em trabalhar, pois tanto os meios
de produção quanto o fruto do trabalho lhes pertencem. Todavia, para que se torne viável, é
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necessária disciplina, não imposta, erigida no coletivo. As novas relações sociais de produção
e a “nova consciência é produto da práxis social – entendida como fazer e pensar o mundo do
trabalho; como ação transformadora – que busca na teoria e na prática a constituição de novas
relações de convivência” (TIRIBA, 1994, p. 11).
A maioria das mulheres tem pouca escolaridade e os saberes ligados a produção
associada são construídos através de acertos e erros, na concreticidade dos desafios, que impõe
a mobilização de conhecimentos subjetivos e outros extrínsecos às trabalhadoras. Por isso,
sempre que podem, elas buscam capacitações e ajudas técnicas, mas quando isso não é possível,
os saberes precisam fluir delas mesmas, na experiência concreta com o trabalho, para que este
seja empregado no desenvolvimento do mesmo. Assim, os saberes confluem na práxis, na açãoreflexão-ação, em realidade e pensamento. E isso é possível porque o trabalho, tem em si um
princípio educativo, que promove situações de aprendizagens e de conflitos, nas quais é preciso
observar, refletir e intervir para solucioná-los. E com essa interação entre produção da
existência e saber, refaz-se a cultura e o ser humano.
Ambos os grupos de produção associada (Frutos da Terra – Nossa Senhora da Guia e
Amigas do Cerrado – São José do Facão) produzem bolachas e pães que são entregues a
merenda escolar. As trabalhadoras relataram que fazem os produtos em quantidades maiores
que o previsto para a entrega, a fim de substituir algum produto queimado ou que não tenha
ficado a contento, mas também para que levem para suas casas. “Nós já tem assim a ideia de
quanto, mais ou menos, que vai dá né, aí nós fala: Vamo amassa esses quatro quilos aqui a
mais que é prá leva prá casa, aí a gente pesa e tira” (Cida - trabalhadora do grupo Amigas do
Cerrado).
A autogestão da produção associada também requer certo saber sistematizado e para
isso buscam cursos, capacitações e aproveitam as viagens para firmar futuras parcerias. O
Grupo quer mais, saber e fazer mais, se aperfeiçoar, aumentar a produção, ampliar a venda, mas
não demonstram desejar competir com o mercado capitalista. Os Grupos não querem ficar
refém do PAA e do PNAE que negocia os preços pela média do mercado local, não valorizando
como e quem produz, e pagando um valor mais baixo do que o trabalho dispendido na produção
das bolachas e pães.
A gente sabe o que precisa prá aumentar a produção que nós pretendemos, aí
já vamos fazer curso de capacitação de biomassa e de aperfeiçoamento. Nós
vamo nos encontro, nós pede parceria, às vezes, conforme o projeto, consegue
passagem, consultoria, vai buscando esses projetos, nós tamo querendo fazer
um curso de capacitação administrativo prá melhor administrá (Erika –
trabalhadora do grupo Frutos da Terra).
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No início da produção, as Amigas do Cerrado tiveram auxílio de uma nutricionista para
utilizar adequadamente o cumbaru, já que não conheciam suas propriedades e com isso,
descobriram que em excesso podia causar dores de barriga.
Veio um cara da Bahia e fez aí um estudo com elas porque não era prá pôr
muito porque era muito forte, poderia provocar dor de barriga nas crianças, aí
deu a medida prá nós pôr, quatro colher só, cada kilo uma colher dessa de
comer de farinha (Judite – trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).

A preocupação com a qualidade dos produtos é imperante nos Grupos, tanto que, por
exemplo, no grupo Amigas do Cerrado resolveram agregar à massa do pão abóbora cozida, de
modo que ficasse mais saboroso. A quantidade de abóbora foi determinada pela experimentação
do Grupo. O resultado da dedicação e da busca pela qualidade das trabalhadoras do grupo Frutos
da Terra ficou registrado em um troféu que receberam num concurso. Dos 572 grupos que
envolviam mulheres rurais que trabalham associadamente no Brasil, elas ficaram em décimo
lugar.
O fracasso, às vezes, torna-se fatal para o trabalhador associado devido as dificuldades
que os levam a acomodação ou desistência e até mesmo a sucumbirem ao capital. Muitas
políticas públicas acabam assumindo o caráter de assistencialistas e acabam por criar uma
situação de dependência dos Grupos para com o Estado. Pensando nisso, os Grupos decidiram
ter um caixa de reserva e esse saber da experiência mostra que a realidade e a consciência são
relações dialéticas, portanto, para não perder as oportunidades de intercâmbios/cursos e sempre
desenvolver o processo de produção, elas têm em mente que não podem contar com o subsídio
financeiro do governo ou da FASE e sim reservar um dinheiro que custeie suas despesas. Sobre
isso, Thompson (2009, p. 226) argumenta que as pessoas
[...] experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como
necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida ‘tratam’ essa
experiência em sua consciência e sua cultura [...] em seguida, (muitas vezes,
mas nem sempre, através das estruturas de classe resultantes) agem, por sua
vez , sobre sua situação determinada.

Portanto, no enfrentamento da vida, seja no trabalho ou em outras instâncias, os saberes
vão brotando como os babaçus e cumbarus e provocam mudanças na consciência social e na
identidade dessas trabalhadoras. Trabalhar associadamente é um desafio, aprende-se na
experiência concreta com o trabalho, nas relações sociais cotidianas, nas formações,
capacitações e participando de eventos, feiras e reuniões.
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Ao observar a produção, percebemos que elas sabem quando o forno está na temperatura
correta, quando precisam retirar a brasa ou adicionar mais lenha; que precisam virar a forma de
tempos em tempos para dourar o pão uniformemente; a alternância entre o pães e a bolachas
na hora de assá-los, o tempo de crescimento da massa dos pães; que se passar a tampa de uma
garrafa pet na assadeira evita de risca-la; que se deve torrar as castanhas na torradeira de café
porque no forno não ficam uniformes; que se colocar de duas em duas as castanhas no
processador elas formam uma farinha mais grossa e aparece mais no produto; que a castanha
salgada prá ficar saborosa precisa depois de torrá-la, acrescentar sal e voltar no forno; entre
outros saberes. Esses saberes são construídos fazendo, testando e errando. Assim, os saberes
superam outros que caducaram, que já não comportam suas necessidades. A reconstrução dos
saberes é necessária, hoje em dia, em meio a crises imprevisíveis e soluções menos ainda. Por
isso, o saber “nunca é, está sempre sendo” (FREIRE, 2012, p. 29), engendrado pela existência
humana.
A gente tem o sentido mais ou menos de quando tá quente e de quando num
tá. Se a gente não saber, queima. O de trás, a quentura chega mais lá. Um
momentinho de bobeira, já queima (Cida - trabalhadora do grupo Amigas do
Cerrado).
A gente coloca a lenha no forno e espera virar cinza, tira a cinza e coloca o
galhinho da pimenteira, se queimar logo é porque tá muito quente, aí espera
esfriar um pouco (Jacira – trabalhadora do Grupo Frutos da Terra).
Tem gente que coloca o galhinho, na hora que murchá tá bom. Aqui nós não
faz isso não, a gente sabe mais ou menos a base da quentura [...] Se você não
souber torrá ele, ele queima também, tem que por no fogo e ficá vigiando,
quando ele pego estrala, aí tem que tirá (Judite – trabalhadora do grupo
Amigas do Cerrado).
Se tiver ventando muito o pão demora prá crescê, aí a gente faz a mais porque
o pão pode não crescer igual e ficá tamanho diferente (Branca – trabalhadora
do grupo Frutos da Terra).
A lenha a gente vai repetino, quando a gente vê que tá esmorecendo o fogo
coloca mais um pedaço de lenha, porque tem lenha que não dá brasa. Lenha
do Cerrado que a gente aproveita não é lenha de brasa, é lenha de cinza. A
temperatura do pão é um, da bolacha é outro, então, tem que ir graduano ele
(Iracy - trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).
A bolacha o forno tem que ser mais quente e do pão tem que ser mais frio. Se
a massa tá muito fina, fica mais dura, se ela fica muito grossa, fica até rachada.
Sempre a ultima massa fica mais dura porque é a que foi sobrano (Alcilene trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).
Enquanto tive grudano na mão, tá pedino farinha, quando não gruda mais,
deixa cresceno aí, descansano uns quinze minutos (Elza - trabalhadora do
grupo Amigas do Cerrado).
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Nas observações da natureza, as Amigas do Cerrado perceberam que o cumbaru, por
exemplo, só produz uma vez ao ano, então decidiram por coletar e armazenar o fruto nos
galpões em suas casas. Isso garante que levem, individualmente, os três quilos para a produção
dos pães e bolachas. Já o grupo Frutos do Cerrado percebeu que em determinada época do ano
os dias são mais longos e optam nesse período por produzirem somente as segundas-feiras.
É no interior da totalidade e da diferença de situações através das quais o
trabalho e as trocas de frutos do trabalho garantem a sobrevivência, a
convivência e a transcendência, que, no interior de uma vida coletiva anterior
à escola, mas plena de educação, os homens entre si se ensinam-e-aprendem.
Ao mesmo tempo em que socialmente a educação, um domínio da cultura
entre outros, é condição da permanente recriação da própria cultura,
individualmente a educação, uma relação de saber entre trocas de pessoas, é
condição da criação da própria pessoa. Aprender significa tornar-se, sobre o
organismo, uma pessoa, ou seja, realizar em cada experiência humana
individual a passagem da natureza à cultura (BRANDÃO, 1986, p.10).

No Amigas do Cerrado, combinaram que cada uma deve levar a sua marmita com o
almoço pronto, porque demandava muito tempo na preparação de almoço coletivo. As únicas
coisas que fazem para todas é o café e o chá. “Lá nois não é boia fria porque nois esquenta,
deixa a marmita lá dentro (Judite – trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).
Todos os meses, ambos os Grupos realizam reuniões para avaliar o andamento da
produção e compartilhar informações sobre cursos/viagens. Em uma reunião recente no Amigas
do Cerrado decidiram que a cada mês uma trabalhadora fará a compra de mercado do Grupo,
porque antes essa tarefa ficava ao encargo de uma trabalhadora específica.
As necessidades humanas estão para além da subsistência com bens materiais, mas
abrangem necessidades emocionais, espirituais, simbólicas, sexuais, artísticas e muitas delas
são supridas na convivência familiar. Morar em comunidades tradicionais que possuem uma
identidade em comum e na qual o espaço geográfico é reduzido, facilita as redes de
solidariedade, o diálogo, a transmissão de saberes, a preocupação ecológica, a militância e os
grupos de produção associada e possibilitam, também, que as relações de gênero sejam
diferentes das construídas historicamente na sociedade.
Na degradação da humanidade, as contradições se fizeram presentes e mobilizaram a
recriação de saberes, mas alguns rompem a barreira do tempo e se reproduzem em diversas
formações sociais como o patriarcado. O patriarcado é representado em concepções de mundo,
na linguagem, em instituições, em normas, em opções de vida, nas relações sociais, nas
identidades e “el poder patriarcal no se limita a la opresión de las mujeres ya que se deriva
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también de las relaciones de dependência desigual de otros sujetos sociales sometidos al poder
patriarcal” (LAGARDE, 2011, p. 117) como índios, negros, camponeses, idosos, entre outros.
Destarte, o gênero articula-se também com as desigualdades de classe, raça/etnia, idade,
nacionalidade, entre outras.
Dessa forma, interessou-nos compreender qual era a visão das mulheres em relação aos
seguintes aspectos: O que é ser mulher? O que mudou em sua vida com a participação em grupo
de produção associada? Como compreende a relação de gênero? Quais seus sonhos?
Lagarde (2011, p. 109) adverte que “la mujer no tiene existência material, es uma
categoria produto de la abstracción de um conjunto de características que comparten todas las
mujeres”, embora sua situação específica na produção da existência possa corroborar para que
tenha uma concepção exclusiva do ser mulher.
Na oficina que realizamos, questionamos como definiam ser mulher e a primeira fala
nos surpreendeu: “cuidar de casa, do esposo, dos filhos, é uma responsabilidade que ela tem”
(Elza – trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado). Imediatamente as demais opinaram
divergindo desse estereótipo construído para a mulher:
Ser mulher é ser paciente, prá ser dona de casa tem que ter muita paciência, é
ter os direitos que todos têm, só porque eu sou mulher que eu tenho que ficar
presa dentro de casa? Eu tenho direito de trabalhá fora, conforme, graças a
Deus, nos tamo conquistano, até direito de vota a gente não tinha, não era
considerado mulher (Judite - trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).
A mulher bem de primeira memo só ficava em casa e de hoje em dia ela sai,
se tem de resolvê as coisa, ela vai prá longe, é uma mulher guerreira (Jacira
– trabalhadora do grupo Frutos da Terra).
Ser mulher é ser respeitada, primeiramente como mulher, em todos os
sentidos, no trabalho, como dona de casa, na sociedade, principalmente,
dentro de casa pelo esposo, pelos filhos; é ser guerreira, trabalhadora, a mulher
pode tudo, só ela querê e fazê, que ela consegue tudo (Cida - trabalhadora do
grupo Amigas do Cerrado).
Eu tenho dificuldade... o que é ser mulher? Será que é ser só dona do lar como
o pessoal fala? Ser mãe? Mas é só isso? Tem mulher que não é mãe, que não
é casada, mas é mulher, ela atua em vários lugares como mulher, é um coisa
difícil de falar (Erika - trabalhadora do grupo Frutos da Terra).
Antigamente, as mulher era muito humilhada, meu pai ia prá festa e não levava
minha mãe, ela ficava em casa trabalhando e cuidando dos filhos. Hoje mudou
muito, as mulher já tem direito, já tem liberdade, hoje tem aquele passeio,
aquela festa e a mulher fala eu vou e vai, eu mesmo tenho liberdade, quando
ela me chama prá viagem eu falo: tô ino (Nilza - trabalhadora do grupo Frutos
da Terra).
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Foto 64: Oficina realizada no dia 08/04/2016 na Comunidade Nossa Senhora da Guia com a participação das
trabalhadoras dos Grupos Frutos da Terra e Amigas do Cerrado, de Valdir (morador do Assentamento São José do
Facão) e técnicos da FASE (Fran, Madalena e Sandra). FONTE: NEVES, 2016. Registrado por Anatália Oliveira.

As nossas interlocutoras nos lembram a nova mulher (celibatária) detectada por
Kolontai (2011), fruto das contradições do capitalismo, que ao entrar no mundo do trabalho
construíram consciência da sua individualidade e autonomia. “Mulheres que na luta pela
subsistência contam apenas com suas próprias forças; de mulheres que não podem, segundo a
tradição, viver unicamente dependendo de um marido que as mantenha” (KOLONTAI, 2011,
p. 16). A realidade que as envolve permitiu que comparem as suas vidas com a das mulheres
de outrora e a inserção no grupo de produção associada aprimorou a consciência de sua
importância na produção da existência, já que não é possível viver somente com o que a terra
fornece e sob as condições de classe que marginaliza os povos e comunidades tradicionais, bem
como, deu oportunidade para que saíssem do lar e conhecessem outras pessoas e espaços
sociais.
Cintrão e Siliprandi (2011, p. 200) olham para essa experiência das mulheres como uma
forma de aumentar a
[...] sociabilidade, porque deixam de ficar presas somente ao espaço
doméstico. Há ainda um aumento na sua autoestima, um maior
reconhecimento junto às famílias e às comunidades, o aprendizado de novas
tecnologias e a valorização da vivência de novas experiências (tais como
viagens, participação em feiras, etc.). No âmbito da família, ocorrem também
mudanças, não apenas das rotinas de trabalho, mas também com relação ao
seu papel social.

Hirata (2002, p. 23) levantava a hipótese que “o tempo das mudanças na divisão sexual
do trabalho não é o mesmo tempo das mudanças nas relações sociais de sexo/gênero, relações
que perduram e são mais refratárias às mudanças”, mas observamos que as novas condições da
existência dessas mulheres, em grande parte modificada pela produção associada, acabam por
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modificar as relações de gênero, como podemos ver na fala de Valdir (morador do
Assentamento São josé do Facão), esposo de Judite:
A gente vem de uma doutrina machista, difícil, então, essa definição não é
fácil, porque os ensinamentos nosso foi que a mulher seria a rainha do lar, só
dentro de casa, prá cuida da casa, filho e pronto. Só que, como já foi dito
também, de uns anos prá cá, vem mudano e tá mudano, graças a essas
mudanças é que a mulher ergueu a cabeça e tomou a postura de ser mulher,
que não é aquela que só cria filho, mas que tem responsabilidade na criação
da vida. A mulher administra muito bem, comanda muito bem e a gente tem
prova disso. E alguns homens também estão tomando a postura de homem,
porque aquele homem machista já deu prá percebeu que ele tá perdendo; os
direitos e os deveres são iguais. Ser homem hoje é o que busca a compreensão,
que valoriza, conforme a gente já vem de uma caminhada muito, vem
conversando muito sobre isso, a gente é prá ser companheiro, erguer bandeiras
iguais. Se o Criador criou os dois prá formar a vida, então é cinquenta por
cento de cada, não pode ser um explorando o outro não. Eu volto a dizer, a
Judite é muito decisiva e ela é muito atuante e graça minha de ter ela ao meu
lado. Com isso, os nossos filhos seguiram os nossos ensinamentos.

Thompson (2001, p. 263), inclusive, discorre que
A transformação histórica acontece não por uma dada “base” ter dado vida a
uma “superestrutura” correspondente, mas pelo fato de as alterações nas
relações produtivas serem vivenciadas na vida social e cultural, de
repercutirem nas ideias e valores humanos e de serem questionadas nas ações,
escolhas e crenças humanas.

O sentido de coletividade, de companheirismo, de respeito mútuo, de igualdade, de
liberdade que, em grande medida, existe no viver em comunidade se fortaleceu sob os princípios
da produção associada que caminha no mesmo sentido. Valdir demonstra não só ser
companheiro como admirador de Judite. Ele a acompanha nas feiras e oficinas, compartilha o
trabalho doméstico e ajuda o Grupo no que é possível, como podemos observar nas imagens
seguintes.

Foto 65: Participação de Valdir na Oficina. Fonte: NEVES,
2016. Registrado por Edson Caetano
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Foto 66: Valdir acompanhando Judite e Iracy na feira do dia
26/06/2016. Fonte: NEVES, 2016. Registrado por Eva Freire

A fala seguinte de Elza (trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado) demonstra que “o
antigo e o novo se encontram em continua hostilidade na alma da mulher” (KOLONTAI, 2011,
p. 23). Ao contrário do que disse sobre ser mulher (p. 234), em relação ao trabalho doméstico
ela afirma:
É bom os maridos ajudá a mulher, é uma boa coisa. Tem homem que é muito
machista, ele não faz nada em casa não, ele fica ali, muitas vez a mulher tem
que levá o prato na mão dele. Eu acho muito ridículo, porque tá fazendo a
esposa de escravo. Não pode, a mulher tá sendo escrava dele. Então, tem que
ajudar a mulher em casa, em tudo (Elza - trabalhadora do grupo Amigas do
Cerrado).

Numa conversa sobre o trabalho doméstico, Iracy (trabalhadora do grupo Amigas do
Cerrado) e Judite (trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado) descreveram uma ideologia de
gênero que se utilizou de ícones religiosos para determinar o papel social da mulher:
[...] a muié tava lá córrego lavano roupa lá e conversano, quando Deus mandou
o bêbado com um litrão na mão quereno passá no jumentinho, aí o bêbado
pediu prás muié ajuda e elas: ah, se lasque aí cara, ninguém mandou ocê bebê.
Mas o bêbado era Deus, aí ele mandou dobrá o serviço das muié. Aí passou
uma turma de homi tomano cachaça, aí o bêbado lá e eles: vamo ajudá nosso
amigo e travessô ele. Aí Deus falou que os homi fez caridade e nós não. Aí
dobro nosso serviço (risadas) [...] Você acaba de almoçá, deita um
pouquinho prá descansá, quando levanta tem que lavá vasilha. Logo tá
na hora de fazê janta, aí janta e suja tudo a vasilha, aí vai você lavá vasilha
tudo de novo (Iracy – trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).
Já me contaram diferente, diz que São Pedro tava andano muito, aí o jipe dele
atolô num barro e viu a mulherada lavano roupa e ele falou: Dona me ajuda a
empurrá o jipe? Que empurrá jipe, que nada, óia o tanto de roupa que tenho
prá lavá. Aí chega aquele monte de homi bebeno pinga. O meu senhor, eu tô
com o jipe atolado e não consigo tirá sozinho. Aí empurrou o jipe do São
Pedro e ele falou assim: prás muié nunca há de faltá serviço e pros homi nunca
há de falta pinga (risadas) [...] mas a realidade é esse mesmo e de fato não
falta pinga e não falta serviço. Das mulher não acaba gente, quando vai fazê
um bolo, suja vasilha tudo de novo (Judite - trabalhadora do grupo Amigas do
Cerrado).
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Através dessas falas, em concordância com Lagarde (2011, p. 131), percebemos que a
labuta da maioria das mulheres “se inicia antes de ir trabajar y continua después de trabajar, em
los días de descanso e inclusive durante las horas destinadas al sueño”. É um fardo que, em
alguns casos, é compartilhado com o companheiro.
Lobo (2011, p. 173) adverte que as relações de gênero “se traduzem em representações
e símbolos com que homens e mulheres enfrentam na sua vida cotidiana”. Apesar do tom jocoso
em que se deu a conversa, consideramos que muitas pessoas acreditam nesses princípios que
regulam a vida, sem autocrítica, aceitando seu papel social como determinado por Deus.
As ideologias de gênero atreladas a religião se tornam mais difíceis de superação e
podem se tornar uma potência destrutiva. Presenciamos, atualmente, atos discriminatórios e
violentos não só no tocante as mulheres que conduzem suas vidas na contramão dessas
ideologias, como a homoafetivos, transexuais, prostitutas, pessoas que se submetem ao aborto,
feministas, como se fossem menos humanas. Inclusive, religiosos e alguns políticos são contra
as discussões de gênero nas escolas, afirmando que isto destruiria a família, como se esta tivesse
uma única versão. Esquecem que muitas famílias são monoparentais e que muitas dessas
pessoas são cristãs e só buscam o direito sobre sua vida sexual/reprodutiva e justiça social.
Essa realidade nos lembra o que Marx (2011b, p. 25) já anunciava: “os homens fazem a
sua própria história; contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem
escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim
como se encontram”.
Até as mulheres que se encontram no campo, local em que não se discute, normalmente,
gênero, reconhecem as mudanças:
Quando o Lula terminô o mandato dele, falaram assim: sabe quem vai ser
presidenta? É a Dilma. Eu falei: quem que é esse homi? Não é homi, é mulher.
Nunca ouvi falar que presidente é mulher. Sempre é só homi. Daí já veio o
direito dela ter o mandato e as mulher, daqui, acompanha (Jacira –
trabalhadora do grupo Frutos da Terra).
Eu acho que houve uma grande mudança tanto prás muié quanto para os homi,
porque hoje é difícil achar um homi que ainda impõe a mulher, ainda tem,
mas, por exemplo, a gente hoje quando casa, já casa combinado com o marido
como que quer ser a vida dos dois e se não der é aonde cabe a separação.
Quando o marido quer mandar, a mulher acaba largando dele, porque
antigamente a gente apanhava, acontecia tudo e a gente vivia com o marido.
Às vez casava com quem a gente não gostava, porque os pais obrigava e hoje
você casa com quem você quer e larga a hora que quer tamém. A liberdade
veio tanto prás mulher como para os homi (Judite – trabalhadora do grupo
Amigas do Cerrado).
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A mulher também tem que ter vez, não é só os homens, a mulher tem que ter
os mesmos direitos que o homem tem, porque só muda o sexo, mas somos
tudo igual. As mulheres fica debaixo do pé do marido, não dá (Cleonice trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).

Não só a sociedade mudou, como as mulheres e sua presença tanto no mercado de trabalho
como na administração pública já são mais familiares, embora com enfrentamentos e
resistências. Lobo (2011, p. 251) acredita que
[...] as mulheres não são mais as mesmas. Se foram trabalhar por necessidade,
se viraram chefes de família porque foram abandonadas, se são donas de casa
porque não conseguem se profissionalizar, o importante é que muitas também
se descobriram como pessoas, como sujeito de suas vidas e, por isso, mesmo,
estão dispostas a deixar o conforto ambíguo da esfera privada para enfrentar
o mundo lá fora e para inventar novos sonhos.

Quando apresentamos slides com os direitos das mulheres e, especialmente, das mulheres
do campo, bem como sobre os enfrentamentos das feministas por esses direitos, percebemos
que não era de conhecimento de todas. Isso nos deixou contentes porque estávamos
conseguindo atingir nosso objetivo com a oficina: a troca de saberes.
Perguntamos sobre as mudanças em suas vidas com a participação no grupo de produção
associada e dentre as falas, selecionamos estas:
A gente quer ter a liberdade da gente, você vê alguma coisa e tem que pedir
pro marido e ouve Prá que você quer? Você tendo o dinheiro seu, você sabe
o que vai fazê, você comprá o que qué, já é outra coisa, menina, outra vida
(Elza – trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).
Eu acho que é muito difícil a gente ser dependente do outro, é bom ter o
trabalho da gente, não ficar só esperando o do marido. (Judite - trabalhadora
do grupo Amigas do Cerrado).
É dificultoso, mas é bom porque a gente trabalha tudo unido, tudo na alegria,
conversando, o dia passa rápido, porque se a gente ficar só em casa, eu acho
que não fica muito legal, eu não me sinto bem, eu preciso trabalhar, sabe, do
que ficar, assim, só em casa (Nilza – trabalhadora do grupo Frutos da Terra).

As trabalhadoras remetem as mudanças em suas vidas imediatamente ao trabalho, no
que diz respeito a independência financeira e a liberdade em usar o dinheiro no que achar
conveniente. Não remetem a melhorias nas relações com os companheiros, mas percebem que
algumas mulheres das Comunidades ainda são resistentes as mudanças, preferindo manter seu
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papel tradicional de madresposa e cautivas (LAGARDE, 2011). “Esta escisión se caracteriza
por su imposibilidad para aprehenderse como trabajadoras ya que el núcleo de su identidade es
ser madresposas -entes que por atributo sexual no trbajan-, y por lo tanto su lugar em el mundo
es su casa” (LAGARDE, 2011, p. 161).
Em contrapartida, nos lembra Adams et al (2006, p. 148) que “a experiência do trabalho
de cooperação no espaço da produção está gerando novos saberes para o próprio espaço do
trabalho, mas também para a vida familiar / comunitária e vida social / pública”.
Em relação aos seus sonhos, percebemos que não anseiam por coisas materiais nem
individuais. Podemos dizer que seus sonhos perseguem uma vida harmônica, justa, digna,
igualitária, em que as pessoas consigam suprir suas necessidades materiais e imateriais.
Meu sonho é um mundo mais igualitário, igual prá todos (Branca –
trabalhadora do grupo Frutos da Terra).
Uma sociedade de igualdade, melhor, com justiça, porque nos somo cobrado
muito em ser mulher, então, é um sonho que futuramente minhas filhas não
sofram, que não tenham um homem machista. A violência com a mulher, a
gente não tem culpa, então, tem que melhorar a educação dos nossos filhos,
igualdade de gênero é um sonho meu (Erika – trabalhadora do grupo Frutos
da Terra).
Meu sonho é de ter um mundo mais melhor não só prá minha família, mas prá
todo brasileiro e prá todo mundo, se eu pudesse eu arrumaria o mundo prá ser
feliz todo mundo (Cida - trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).

Foto 67: Mulheres colocando suas mensagens (sonhos, desejos) na Árvore da Esperança.
Fonte: NEVES, 2016. Registrado por Eva Freire
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Foto 68: Registro de algumas mensagens. Fonte: NEVES, 2016.Registrado por Eva Freire

Nesta caminhada no campo, mulheres e homens constroem saberes sobre a realidade e
sobre si mesmos, mas nem todos do campo tem a mesma experiência (THOMPSON, 2001).
Mais que “mera consciência do meio sensível mais imediato” (MARX, 2003, p. 35), suas
consciências são precedidas pelo ser social, ou seja, são afetadas pelas contradições entre as
relações de produção e forças produtivas e a própria produção da vida. Contudo, a consciência
pode ser ressignificada e materializada em ações que busquem um viver mais humanizado como
fazem nossas (os) interlocutoras (es). Essas mulheres não aceitam o estado de coisas e edificam
relações pautadas no respeito a natureza, na igualdade, na liberdade, na solidariedade, na
compreensão, na participação, na coletividade, na qualidade de vida. Interpretam e transformam
a sua realidade numa práxis revolucionária, como já esperava Marx (11 tese sobre Feuerbach)
no século XIX.
Percebemos que esses saberes mobilizados e vividos em comunidade também são
construídos pela experiência com a produção associada. Marx (2003, p. 41) destacava que “a
riqueza espiritual depende inteiramente da riqueza de suas relações reais”. Principalmente,
observamos que esses saberes são levados para o ambiente familiar e transcende,
posteriormente, para a comunidade, se apresentando numa relação dialética.
Com todas as dificuldades que identificamos e que nos apresentaram, são pessoas
felizes, afetuosas e hospitaleiras – nutrem-nos com o pouco que tem materialmente e com seus
saberes/experiências-.

242

Resolvemos acrescentar os saberes construídos por uma trabalhadora do campo,
oriunda do Assentamento Corixinha – Cáceres - MT, que rompeu as resistências de um espaço
(sindicato), historicamente, masculinizado, mostrando que a mulher é capaz de atuar em
qualquer profissão. É claro que isso dispendeu muito trabalho a fim de mostrar aos
companheiros de sindicato e também a comunidade rural que era capaz, porque a mulher ainda
é inferiorizada pelas suas capacidades em alguns espaços.

5.2 A mulher no sindicato

Na época medieval, apenas as mulheres casadas da camada trabalhadora podiam realizar
trabalho fora do lar para contribuir na subsistência da família sob a tutela do marido ou
independente. Na Inglaterra, por exemplo, “o casamento com um membro da guilda mercante
conferia à mulher os direitos e os privilégios de seu marido como sua sócia ou coadjuvante,
partilhando ela da vida social e religiosa da guilda” (SAFFIOTI, 2013, p. 62). No entanto, a
guilda109 era um órgão fechado às mulheres solteiras e por isso, o casamento era não só
desejável como necessário para sua emancipação econômica e consolidação da posição social.
Também as Corporações de Ofício, ligadas a produção artesanal, se opunham ao
trabalho feminino ou lhe imprimiam barreiras. Saffioti (2013, p. 65) destaca que
[...] impedindo a penetração das mulheres ou oferecendo-lhes as posições
subalternas e menos compensadoras, as corporações de ofícios, mais do que a
economia agrária da época medieval, conduzem o processo de marginalização
da mulher do sistema produtivo a uma etapa avançada.

Embora as mulheres casadas pudessem se integrar ao sistema produtivo, as relações de
gênero ainda eram determinadas pela tradição patriarcal. Deveriam manter um papel submisso
e inclusive as corporações femininas eram representadas pelos homens (mestres).
Os sindicatos foram criados para defender e reivindicar os direitos dos trabalhadores
com autonomia, articulando os interesses desses com o Estado. Contudo, se constituiu numa
organização castrada de autonomia para que não atrapalhasse a acumulação de capital. Com o
109

A guilda era uma associação de trabalhadores ligadas ao comércio, responsável por uma atividade especifica.
Exemplo: guilda de sapateiros, guilda de comerciantes. Diferente do trabalho associado que pesquisamos, a guilda
mantinha uma hierarquia em sua composição. Existia a figura do mestre de oficio que não só detinha os meios de
produção e o produto final como estabelecia salários aos trabalhadores (companheiros) subordinados a ele.
Também existiam os aprendizes que não recebiam salários e eram explorados.
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controle da classe dominante, deixou de ter um caráter revolucionário e passou a ser apenas
conciliador.
Historicamente foram menos utilizados pelas mulheres em função da resistência
masculina a sua sindicalização e também por sua própria vontade em não se filiar, já que como
costume os homens fazem a sua representação social. No entanto, não são somente esses os
motivos e Saffioti (2013, p. 101) clarifica que
[...] a fraca participação da mulher nos sindicatos das economias capitalistas
encontra explicação, de um lado, nas próprias características fundamentais
dessa mão de obra dividida entre o lar e o trabalho e, de outro, na maneira pela
qual é encarado o trabalho feminino quer pela sociedade, quer pela própria
mulher.

A alma feminina ficava dividida em participar ou não de um movimento social, mas
como ser diferente numa sociedade que menospreza o seu trabalho? Que o coloca como
subsidiário ao trabalho do homem e seu salário como complemento à renda familiar? Que veta
a sua participação social fora do lar?
Na segunda década do século XX os sindicatos tiveram elevação na filiação feminina
devido ao aumento de setores ocupados predominantemente por elas, mesmo assim a tradição
patriarcal e a hierarquia no interior da família dificultava sua sindicalização.
No Brasil, com a fase de redemocratização da década de 1930, houve um aumento do
trabalho feminino e nos movimentos sociais, mas nos sindicatos enfrentava ainda a
discriminação de gênero. A configuração do sindicato expressa as poucas oportunidades
oferecidas as mulheres, tanto que a sua diretoria, tradicionalmente, foi masculinizada.
Não diferente, o sindicato brasileiro também foi castrado e passou a ser “um órgão
estatal, uma repartição pública, distante das lutas de classes. Como tal, deve prestar conta ao
governo central de todas as suas ações, nos mínimos detalhes” (GIANNOTTI, 1988, p. 18),
prezando pela harmonia do corpo social. A artimanha usada pelo Estado foi criar o imposto
sindical que deveria ser cobrado pelos sindicatos aos trabalhadores. E os direitos trabalhistas só
valiam aos associados a esses sindicatos, porque à sua margem existiam os sindicatos de cunho
comunista.
A ONU entra no cenário firmando a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os
países concordam com a inclusão e ratificação da Convenção 87 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) em suas legislações que trata da liberdade e da proteção do direito dos
sindicatos frente ao Estado, mas o Brasil se exime de integrá-la porque significa também a
ampliação da liberdade para os trabalhadores.
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Na década de 1970, o Novo Sindicalismo surgiu a fim de transformar a organização
sindical no Brasil e para isso criou a Central Sindical Brasileira. Até mesmo, as greves na região
do ABC, em São Paulo, incitaram a criação da CUT (Central Única dos Trabalhadores) e do
PT (Partido dos Trabalhadores) com o velho espirito revolucionário, para proporem mudanças
nas formas de representação trabalhistas. Giannotti (1986, p. 15) confirma que um sentimento
“começa a criar raízes profundas no terreno fértil das grandes mobilizações operárias”.
Embora muitos intelectuais e sindicalistas reivindicassem uma transformação na ordem
social, muitos trabalhadores se sindicalizavam mais em função da assistência médica, dentária
e jurídica, do que para lutar pelos direitos da classe. Não procuravam opinar e, às vezes, a
própria diretoria não abria espaço para isso, não fiscalizavam as eleições e os recursos e nem
participavam das reuniões. Essa omissão pode ser fruto da imagem assistencialista que o
sindicato, forçosamente, passou aos trabalhadores como também da ação coercitiva da ditadura
militar.
A realidade mostra aos trabalhadores, que passam a se ver a beira do desemprego
estrutural por conta da mundialização da economia, da introdução das novas tecnologias e da
gestão do trabalho, a necessidade de voltarem a lutar contra o capital. Porém, essas alterações
no mundo do trabalho fizeram perder o vínculo de solidariedade e até de classe. Nesse bojo, a
mulher vivencia trabalhos vinculados a economia informal: trabalho parcial, terceirizado,
temporário, precarizado e há uma “maior heterogeneização, fragmentação e complexificação
da classe trabalhadora” (ANTUNES, 1995, p. 42, grifo do autor), fazendo com que se sinta
desvalorizada e mais excluída.
A luta das mulheres passou a ser pauta do Novo Sindicalismo, considerando que estas
estão presentes não só na classe trabalhadora como nos movimentos sociais, inclusive na linha
de frente como no MST. Não bastava criticar somente o caráter explorador do capital, mas
também o opressivo nas relações de gênero. No entanto, a prática contestava essa ideologia e
suas demandas eram consideradas marginais.
Outro movimento social, o Feminismo, também ressurge e algumas feministas
reivindicam que as ações do sindicato considerem as demandas das mulheres, não só no âmbito
produtivo como reprodutivo. Como as mulheres estiveram presentes nos movimentos de anistia,
pelo direito ao voto e pela redução do custo de vida, uma solução era integrar as lutas, mas
como as relações de gênero são perpassadas por relações de poder, as discriminações
persistiram.
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Mesmo após a Constituição de 1988 que prevê a igualdade jurídica, em que “homens e
mulheres são iguais em direitos e obrigações”, a participação das mulheres nos sindicatos e nas
representações políticas é ainda incipiente. Bertolini (2012, p. 40) destaca, através de dados de
2009 do Anuário dos Trabalhadores do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), que os homens sindicalizados se encontram “na agricultura
(60,7%), na indústria (73,9%), na construção (93,7%), no comércio e reparação (58,6%), no
transporte, armazenagem e comunicação (85,5%), na Administração Pública (60,6%); as
mulheres são maioria apenas na educação, saúde e serviços sociais (77,6%) e nos serviços
domésticos (86,7%)”.
Os sindicatos tendem a lutar por leis protecionistas em relação as mulheres para garantir
os postos de trabalho dos homens e não lutar contra os abusos da lógica capitalista. Além disso,
promovem barreiras a sua participação nos cargos de diretoria dos sindicatos.
A deputada Marta Suplicy criou uma lei (Lei nº 9.100/95) para garantir uma cota de
20% de mulheres nas eleições, alterada para 30% dois anos depois pela Lei nº 9.504/1997, mas
mesmo assim os partidos não cumprem o que está previsto na Lei. Para os sindicatos também
foi aprovada, em 1993, pela CUT uma cota de 30% de mulheres na sua diretoria e em 2015,
destinaram 50% da composição das direções da Executiva Nacional e das Estaduais as
mulheres. Apesar dessas vitórias, as cotas não resolvem o problema da desigualdade de gênero,
pois as mulheres precisam, antes de mais nada, de formação política e de condições objetivas
de se envolverem nos espaços públicos, que só se resolvem com uma nova moral na família.
Apesar das Centrais Sindicais no Brasil fomentarem debates e diretrizes a respeito da
igualdade de gênero e criar a Secretaria Nacional da Mulher, a ideologia patriarcal é pouco
afetada na sua materialidade, necessitando de sensibilização constante.
Diante das contradições que envolveram a configuração do sindicalismo no Brasil e
também pelo contato que tivemos com uma componente do Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (STTR) de Cáceres, ao qual também estão vinculadas as trabalhadoras
entrevistadas, acreditamos ser pertinente acrescentar este subtítulo. O objetivo é compreender
como as relações de gênero foram e estão sendo construídas nesse espaço de forte tradição
patriarcal.
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5.2.1 O sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Cáceres – MT

Foto 69: Banner fixado na Assembléia Ordinária do STTRC 31/05/2014
FONTE: NEVES, 2014

As primeiras informações que obtivemos das comunidades tradicionais Nossa Senhora
da Guia e São José do Facão nos foi dada por Rafaela, atual tesoureira do Sindicato de
trabalhadores e trabalhadoras de Cáceres. Ela nos convidou para participar, em maio de 2014,
da 6ª Festa da Agricultura Familiar de Cáceres e da Assembléia Ordinária do STTRC, nas quais
estariam presentes diversas comunidades tradicionais.

Foto 70: Cida na Feira da 6ª Festa da
Agricultura Familiar de Cáceres
FONTE: NEVES, 2014

Foto 71: Participando da mística com as mulheres do campo na
6ª Festa da Agricultura Familiar de Cáceres
FONTE: NEVES, 2014. Registrado por Edson Caetano

Nossa inicial surpresa ocorreu quando entramos na sala de reuniões e nos deparamos
com o banner acima, indicando que as trabalhadoras rurais não eram excluídas da sindicalização
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e se intensificou quando percebemos que, nesse dia, de participantes tínhamos 61 mulheres e
somente 20 homens.
Apesar da grande expressão numérica feminina, as mulheres se mostraram acanhadas e
pouco falaram na Assembléia, mesmo com o constante incentivo de Rafaela (tesoureira do
STTRC). Na entrevista, Rafaela (tesoureira do STTRC) nos explicou que apesar da timidez,
[...] elas têm uma contribuição muito grande nesses debates que a gente faz.
Você participou, assim, da prestação de conta, então, acho que é pelo fato de
elas não dominarem muito aquele assunto. Numa roda na comunidade, elas
parecem que tem mais liberdade de fala, mas se você fala que têm que fala no
microfone, aí já ficam assim.

Rafaela (tesoureira do STTRC) conhece a realidade de uma comunidade porque também
é oriunda de uma (Assentamento Corixinha) e trabalhou junto de outras mulheres o
processamento do pequi, a partir da chegada da FASE na região em 2004. Com isso, ficou
conhecida por seu entusiasmo e pela facilidade de comunicação, sendo convidada a participar
como voluntária no Sindicato para trabalhar a questão de gênero.
[...] quando fazia reunião no Sindicato, você não encontrava mulheres nessas
comunidade prá participa, era só os maridos, então a gente tentou quebra um
pouco isso, não a questão dela tomar o lugar do seu esposo e sim prá ela vim
somar; tentou-se trabalha o gênero não o feminismo, que é muito complicado
nessas áreas tradicionais, aí você tem um embate muito forte, tinha momento
que trabalhava só com a mulher e tinha momento que trabalhava mais a
família (Rafaela - (tesoureira do STTRC).

No entanto, Rafaela (tesoureira do STTRC) só passou a ser efetiva no Sindicato em
2008, com a Lei de Cotas de 30%, na direção executiva das STTR. Até então, a diretoria do
Sindicato era formada somente por homens. Ela nos conta que, antes, o Sindicato
[...] até cumpria a cota de 30%, mas quando ía trabalhar, era o presidente que
era homem ou tesoureiro [...] No meu primeiro ano percebi isso na pele, que
era só discurso né, aquela distância, não tem? Fala e não tem o agir. Parece
bonito você elogiar uma mulher, mas na hora que ela vai tenta mostra o
trabalho, ela é repreendida. Eu senti isso.

Portanto, efetivamente, na prática, as funções de comando e de administração das
finanças do Sindicato continuavam em poder dos homens.
Uma situação preconceituosa foi vivenciada por Rafaela (tesoureira do STTRC) em uma
reunião envolvendo sindicalistas:
Eu fui participar de uma reunião representando nosso presidente e quando
comecei a falar teve uns presidente de sindicato que disse assim: você não
sabe de nada. Aí eu falei: eu sei tanto quanto vocês e no final, ele foi uma das
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pessoas que apoiô prá eu ser a coordenadora do pólo. Numa época dessa você
ainda ouvir um discurso desse de um presidente do Sindicato? Aí eu aprendi
a lidar com essa ira mostrando outro lado, porque em alguns ambientes não é
fácil, a gente parece ser um ET, mas aqui em Cáceres, graças a Deus, a gente
tem superado um pouco isso com o andar das caminhadas.

Percebemos em sua fala que o agente da violência simbólica e do machismo em questão,
reproduziu a segmentação sexual que ainda existe no mercado de trabalho e que nega a
competência técnica e intelectual da mulher.
Rafaela (tesoureira do STTRC) também lidava com o preconceito nas comunidades
tradicionais que visitava, mas isso decorria de uma cultura patriarcal que inclusive, proibia a
participação das mulheres nas reuniões:
Eu cheguei em comunidade, de nenhuma mulher tá presente, só eu de mulher
e de perceber no rosto deles que eles estranhavam eu tá ali prá falar alguma
coisa sobre o sindicato. Eu até falava: mas cadê as mulheres de vocês? Traz
elas prá gente dialogá, porque vai que vocês ficam doentes, aí vocês não tão
na propriedade, alguém vai lá, manda assinar um documento, você perde a
sua propriedade e aí ela não tem informação nenhuma, aí um olhava prá cara
do outro, mas mesmo assim criticando a minha colocação, que mulher não
tem nem que atender a porta. Se você vai lá conversar, perguntar pelo marido
com educação, fala assim: não tem ninguém em casa, ainda fala desse jeito,
parece que não pode dialogar com a gente, conversar um pouco.

A atuação da FASE e da Igreja Católica ajudaram o STTRC a discutir as relações de
gênero nas comunidades tradicionais. Assim, foi mais fácil chamá-los para participarem das
reuniões e assembléias, como também a mudarem essa mentalidade.
A inclusão do nome da mulher na titularidade da propriedade ou de concessão de uso
também colaborou para as trabalhadoras e trabalhadores do campo enxergarem as mulheres
como possuidoras de direitos, em especial da terra. A esse respeito, Rafaela (tesoureira do
STTRC) nos conta que “o sindicato passou a verificar porque apareciam viúvas ou separadas
que ficavam sem nada, às vezes ela precisava de um auxílio doença, uma futura aposentadoria
ou mesmo salário maternidade, não tinha, porque o nome dela não tava junto no INCRA”. Esse
passo conquistado através da portaria nº 981 de 2003 contribui para a mulher usufruir do direito
à terra e aos créditos da Reforma Agrária (como o Crédito Apoio Mulher), além do combate à
desigualdade de gênero.
No trabalho que Rafaela (tesoureira do STTRC) realizava junto as comunidades
tradicionais, procurava desconstruir estereótipos e ideologias, mostrando principalmente aos
homens que as mulheres só desejam ter os mesmos direitos e não se sobrepor sobre eles. Ela
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relatou que “eles imagina que quer tomá o lugar deles e você tenta mostra que não, só quero
ocupa o mesmo espaço e com mesmo direito, sem querer ser melhor do que ninguém. Só ser
respeitada tanto quanto o homem é”.
A respeito de Nossa Senhora da Guia e São José do Facão, Rafaela (tesoureira do
STTRC) opina: “ali é interessante que os marido ajuda as mulheres trabalhá, que até então você
não via isso em comunidades tradicionais, em qualquer local do campo, se na cidade já é difícil
essa hierarquia, imagina no campo né”.

Foto 72: Rafaela na 6ª Festa da Agricultura familiar de Cáceres (esquerda) e na sede do STTRC.
Fonte: NEVES, 2014.

Além de trabalhar as relações de gênero, Rafaela (tesoureira do STTRC) relata a
preocupação de trabalhar com os jovens das comunidades que acabam por deixá-las em busca
de estudo ou emprego: “conseguir retornar e não ser explorados nesse capital que a gente sabe,
se não trabalhá o coletivo, eles não consegue avançar, não tem estrada, você não tem uma água
saudável, você não tem uma escola, tudo que consegue é através do coletivo”.
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Foto 73: Jovens participando da 6ª Festa da Agricultura familiar de Cáceres.
Fonte: NEVES, 2014.

A realidade do Sindicato de trabalhadores e trabalhadoras de Cáceres é bem diferente,
mas a persistência e a capacidade de Rafaela (tesoureira do STTRC) foram essenciais no
processo de mudança.
Hoje em dia no sindicato quem mais dá palestras sou eu e sou bem respeitada,
mas eu tive que mostrar muito trabalho, pois também tinha conhecimento
tanto quanto um presidente. Hoje eu sou tesoureira, tô no segundo mandato,
então, isso foi muito importante pro movimento sindical que, até então, era
um movimento muito machista.

A fala de Rafaela (tesoureira do STTRC) demonstra que não é fácil romper com a
dominação simbólica disseminada na sociedade, mas Figueiredo (2009, p. 1) ressalva que
muitas mulheres ao tentar o mesmo feito correm o risco de se tornar uma “força normativa e
conservadora, que no empenho de rebelar-se contra tal dominação, adota a tendência de igualarse ao dominante”. Todavia, é nítido em seus relatos que a segmentação e a hierarquização entre
mulheres e homens não fazem parte de suas concepções de gênero.
Diante da preocupação apresentada pelas trabalhadoras e por Rafaela (tesoureira do
STTRC) com o futuro das (os) jovens do campo, resolvemos destacar as suas produções da
existência através do olhar das (os) nossas (os) interlocutoras (es).

251

5.3 Migração dos jovens do campo – falta de identidade com o território ou de condições
de existência?
Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perderse numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer instrução
BENJAMIM (1995, p. 73).

No momento em que estão configurando seus horizontes, pesa sobre as/os jovens um
futuro melhor para o país. Como cumprir esse devir se muitas/os são excluídos de direitos
básicos como educação, saúde, transporte, lazer, trabalho? Há uma enorme distância entre suas
experiências/vivências e seus futuros.
E muitos dos que estão fora das universidades, dos que não conseguem provar
a si mesmos serem suficientemente iguais para galgar os degraus da
oportunidade, tem gravada sobre si mesmos, de maneiras opostas, uma
sensação não de diferença, mas de fracasso humano (THOMPSON, 1998, p.
43).

A precariedade no mundo do trabalho capitalista, das condições de produção da
existência e da educação afetam os jovens do campo e da cidade. As/Os jovens e todos nós
somos sujeitos ao caráter sociometabólico110 do capital, isto é, ao processo social que ele
desenvolve e revigora (MÉSZÁROS, 2002) e o Estado cumpre a função de mediador dessa
relação, entretanto, este serve ao capital e com tal função cria instituições tanto de formação
como de repressão das (os) jovens (escolas, Estatudo da Juventude, polícia), evitando que sejam
feitas mudanças na estrutura do sistema capitalista.
Como ressalta Bourdieu (2007) o sistema capitalista inculca a ideia de que fornece as
mesmas oportunidades a todos e que o sucesso se deve ao mérito individual, camuflando as
diferenças sociais, econômicas, culturais e de experiências/vivências. Mas sabemos, que o
sucesso profissional não é questão de esforço ou de dons (IDEM, 2007).
Ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente
dimensionadas pela sua posição na hierarquia social, e operando uma seleção
que – sob as aparências da equidade formal – sanciona e consagra as
desigualdades reais, a escola contribui para perpetuar uma sanção que se
pretende neutra, e que é altamente reconhecida como tal, nas aptidões
110

Mészáros (2002) argumenta que o capital surgiu no decurso histórico como uma força totalizadora e totalitária
de controle dos seres humanos. Os trabalhadores até os capitalistas mais ricos (que tem de obedecer os objetivos
do sistema) estão sujeitos a essa mão invisível que, em linhas gerais, interfere na relação ser humano-natureza,
priva-lhe dos frutos do trabalho, extrai seu trabalho excedente, divide a sociedade em classes antagônicas e o
trabalho. O Estado Moderno, também totalizador, “se ergue sobre a base deste metabolismo socioeconômico que
a tudo engole, e o complementa de forma indispensável (e não apenas servindo-o) em alguns aspectos essenciais”
(MÉSZÁROS, 2002, p. 98).
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socialmente condicionadas que trata como desigualdades de ‘dons’ ou de
mérito, ela transforma as desigualdades de fato em desigualdades de direito,
as diferenças econômicas e sociais em ‘distinção de qualidade’, e legitima a
transmissão da herança cultural. [...] Além de permitir a elite se justificar de
ser o que é, a ‘ideologia do dom’, chave do sistema escolar e do sistema social,
contribui para encerrar os membros das classes desfavorecidas no destino que
a sociedade lhes assinala, levando-os a perceber como inaptidões naturais o
que não é senão efeito de uma condição inferior, e persuadindo-os de que eles
devem o seu destino social à sua natureza individual e à sua falta de dons. O
sucesso excepcional de alguns indivíduos que escapam ao destino coletivo dá
uma aparência de legitimidade à seleção escolar, e dá crédito ao mito da escola
libertadora junto àqueles próprios indivíduos que ela eliminou, fazendo crer
que o sucesso é uma simples questão de trabalho e de dons (BOURDIEU,
2007, p. 58-59).

O trabalho na sociedade capitalista perde seu caráter ontológico e criativo, passando a
ser somente um meio de satisfazer as necessidades vitais, o que muitas vezes se torna penoso,
disciplinador, com ausência de satisfação pessoal, sem possibilidade de desenvolver
potencialidades e como condição para a liberdade.
A educação, sob uma visão economicista e utilitarista, aparece como oportunidade para
se inserir no mercado de trabalho e, para isso, transmite a imagem de ascensão e prestígio social.
Contudo, a educação formal prepara o estudante para a empregabilidade e não está articulada a
sua realidade e cultura, o que faz com que muitos desistam. Acaba por ser “domesticadora e
atrelada a modelos econômicos perversos” (CALDART et al., 2002, p. 19).
No campo, percebemos que a taxa de analfabetismo dos jovens é menor que a dos pais,
que fazem sacrifícios e incentivam os filhos a estudar para que tenham uma vida menos sofrida.
Um engano que o contato com a cidade e com os meios de comunicação promovem. Aqui,
lembramos a analogia das mariposas, que são atraídas pela luz das lâmpadas e quando se
aproximam desta se queimam. Podemos comparar essa atração suicida com a que é causada
pelo capitalismo que, de diferentes maneiras, seduz as/os jovens para compor a sociedade do
trabalho e do consumo.
Não podemos negar que hoje temos mais acesso da população do campo às escolas
através do transporte escolar, da distribuição de merenda, mas ainda não é uma realidade em
todo o país. O acesso à educação formal se restringe ao Ensino Fundamental, tendo a/o jovem,
muitas vezes, se deslocar para a cidade a fim de continuarem os estudos. Lá, o jovem enfrenta
um duplo problema: a distância e uma educação distante de sua realidade.
Muitas (os) jovens são levados a deixar de estudar para ajudar os pais a sobreviver
através da agricultura familiar ou migrar para as cidades em busca da continuação dos estudos
ou se rendendo ao trabalho precarizado, ao informal, ao autônomo (vendendo alimentos nas
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ruas, fazendo malabarismo) e, por vezes, se rendendo a prostituição, ao tráfico de drogas e ao
mundo do crime. Aliás, o despertar para o trabalho acontece mais cedo para a/o jovem do campo
do que a/o jovem da cidade e esse espaço acaba sendo sua principal fonte de construção de
saberes. Por isso, falar sobre jovens é um assunto bastante complexo.
Pensando sob uma perspectiva de gênero, tradicionalmente, os jovens se dedicam junto
ao pai ao trabalho agrícola e as jovens ao trabalho reprodutivo junto a mãe (BRUMER, 2004;
NOBRE, 1998; PAULILO, 2004), seguindo uma divisão sexual do trabalho estritamente
patriarcal. Contudo, a participação feminina na roça também acontece quando há a necessidade
de intensificar o trabalho.
Esse tipo de produção só é incluído na esfera doméstica porque seu destino é
o consumo da família; quando essas mesmas atividades são executadas com
vistas ao mercado, a divisão do trabalho modifica-se, pois os homens passam
a assumir grande parte delas, principalmente as que se referem à
comercialização (BRUMER, 2008, p. 45).

Brandão (1986) se remetendo a realidade de Diolândia, onde realizou uma pesquisa por
dez anos, conta que a jovem do campo era/é acostumada, desde cedo, a auxiliar a mãe no
trabalho doméstico e os irmãos ao pai no trabalho na roça. Em virtude de necessidades, a força
de trabalho da mãe e da filha eram requeridos na roça. Conseguia concluir os anos iniciais nas
escolas próximas, acompanhada dos irmãos e depois retornava as relações com a mãe até o
casamento. Na visão dos pais, a educação/instrução necessária a produção da existência estava
sendo dada por eles.
Cida nos conta que sua infância e juventude foi ligada ao trabalho na roça e não junto a
sua mãe nos trabalhos domésticos:
Meu pai sempre foi assim: se a gente estudasse de manhã, de manhã a gente
ia prá escola, quando chegava a gente almoçava e ía prá roça. Se a gente
estudasse a tarde, de manhã a gente ia prá roça sabe? (Cida – trabalhadora de
Grupo Amigas do Cerrado).

No VI Encaeses em Cáceres, escutamos a narração de diversas jovens que essa também
é sua realidade -desde pequenas trabalhando na roça sem uma divisão sexual do trabalho-. Ao
avesso desses relatos, Brumer (2004), em seus estudos, enfatiza que as migrações das jovens
são maiores, pois vislumbram para seu futuro somente o trabalho doméstico e o casamento.
Apesar de contribuírem com o trabalho agrícola não são consideradas capazes de administrar a
terra. Esse fato contribui para uma masculinização e envelhecimento do campo.
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Não negamos que a precária condição de reprodução da vida e o “novo” também
desperta na/no jovem a vontade de ir para a cidade. A fronteira social que dicotomiza campo e
cidade, faz com que a última se torne um lugar desejado ou referência (BRANDÃO, 2010).
Quem sente na pele as desigualdades de classes sabe que essa decisão ela tem um peso e termos
de oportunidades tanto na escola quanto no trabalho, mesmo que isso seja uma ilusão.
Contudo, existem fatores subjetivos nessa decisão por migrar para a cidade. As/Os
jovens do campo carregam sobre seus ombros estereótipos de pessoas atrasadas, que impedem
a modernidade –as/os caipiras e jeca tatus- e isso lhes causa conflitos de identidade. Campo e
cidade, segundo Carneiro (2005), são espaços que se contrapõem e se negam. No entanto, a
contradição reside no fato de que o campo deveras contribuiu para o desenvolvimento e
expansão das cidades.
A respeito dessa identidade, Beto (morroquiano de Nossa Senhora da Guia), fazendo
uma comparação com a sua juventude, na nossa pesquisa empírica, se mostra contrariado com
a negação da cultura tradicional por parte dos jovens:
Aqui tem jovem que nem no cabo da foice não pega, quer saber só de ficar
muntado no cavalo ou então de moto. Então o que que nós vai faze, ainda bem
que está estudando, não sei se está estudando mesmo ou tá só empaiano o
tempo. Mas não querem mais saber da dureza, não adianta a gente querê
esconder as coisas, as meninas tamém não querem mais saber daquela cultura
que tinha antigamente.

Um dos aspectos dos conflitos de identidade, em grande medida, são causados pela
invasão da cultura urbana através da televisão, internet, escola, livros e contato com o outro. Só
que não é possível apagar da memória de onde se vem. Manifesta-se, aí, uma cultura
fragmentada ou superficial, fruto de um afrouxamento das suas raízes e a vontade de integração
ao urbano. São novos sistemas de valores, comportamentos, modos de vida, normas que
invadem a sua personalidade. E isso causa conflitos com seus pais, o que pode contribuir a
migração para a cidade.
Tendo em mente que a juventude é plural (NOVAES, 2002), inclusive no mesmo espaço
social, são diversas contingências que influenciam tanto a migração como a permanência no
campo. Procuramos visualizar as condições de vida e enfrentamentos das/dos jovens das
Comunidades pesquisadas e percebemos que as filhas e os filhos das interlocutoras optaram
pela vida na cidade mais em função do trabalho remunerado do que dos estudos. A situação
complica ainda mais se já casaram e constituíram outra família, pois os gastos e as dificuldades
aumentam.

255

Os filho ninguém quis, tá tudo tomano conta da vida deles prá lá (cidade).
Estudaram um pouco, um é técnico em enfermagem, tá trabaiando em Campo
Grande e o outro fio mais velho mexe com negócio de construção, tem tipo
uma firminha, sabe, de azulejo (Iracy - trabalhadora do grupo Amigas do
Cerrado).
Agora que os meninos vai crescendo já vai ficando mais difícil, porque tem
que estar saindo para estudar, fazer curso, porque aqui não dá prá todo dia ficá
levando e trazendo (Cleonice - trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).
Como eu não tive estudo nem ele, o que tiver ao nosso alcance nós vamo dá
pros filho né. Enquanto eles puderam estuda e a gente trabalha prá sustenta
eles a gente foi fazendo. Aí os filho cresceu, cabo o colégio, não tinha trabalho
prá eles, aí falaro: é mãe, aqui não dá prá gente fica porque aqui não tem
trabalho. (Cida trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).
Ela falou aqui não dá, prá vocês ainda tem aposentadoria, mas prá nós tirá
da terra não tá dando não, nós vamos prá cidade e também por causa dos
meninos que tá na aula. Foi embora prá lá e nós ficou aqui cuidando (Judite trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado).
O mais velho tem só até 5ª série, aí não quis mais estudar. Nem um deles não
foi para frente não, só de 5ª série para baixo. Tudo é casado tem sua família
para lá. Até minha menina está trabalhando na cidade (Elza - trabalhadora do
grupo Amigas do Cerrado).

Todavia, as mulheres entrevistadas e seus companheiros demonstram entender que a
mudança seja necessária e não cabe exclui-los do elo familiar. Apontaram que as reais
condições de existência e a expectativa de um futuro melhor justificam a migração, embora
tenham consciência que isto logo é impactado pelas desigualdades que imperam na sociedade.
Excetuando o filho de Alcilene, o neto de Judite e a filha de Erika (que está estudando
o ensino médio integrado ao técnico em agropecuária no IFMT de Cáceres) manifestam o desejo
de ali permanecer.
Diz ele (apontando par ao neto): Eu que vou herdar aqui (risos). O Valdir
pegou a guarda dele, tem que ter alguém para gostar da roça. Ele tem onde
puxar, eu também gosto de viver plantando (Judite - trabalhadora do grupo
Amigas do Cerrado).
Ele gosta de sítio, ele não gosta de cidade. Leva ele na cidade, já que vim
embora: vão borá mãe, que horas a senhora vai embora? Ele gosta de mexê
no sítio, de mexê com gado, mexê com outras coisa (Alcilene - trabalhadora
do grupo Amigas do Cerrado).

O contato com a cidade faz com que o retorno ao campo seja rápido ou um desejo para
o futuro. Como dissemos, as memórias permanecem e o retorno ao espaço social de origem
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significa pertencimento. Elza (trabalhadora do grupo Amigas do Cerrado) nos conta que “a
caçula tem vontade de vim morar aqui no sítio. Ela diz: ah, mamãe eu tenho vontade de mora
aqui”, no entanto, nem sempre a realidade contribui para que os desejos se concretizem.
O retorno também é um desejo dos que ficaram, tanto pelo lado afetivo como para herdar
as terras ou direito de uso. Em comunidades tradicionais não existe a figura do testamento,
geralmente a herança é repassada em vida (BRANDÃO, 1986) e a transmissão em vida permite
que o pai usufrua do auxílio do filho (ABRAMOVAY, 1998), como uma forma de
aposentadoria, uma solidariedade orgânica111.
Adentrando a perspectiva de gênero, Paulilo (2004, p. 233) a respeito da herança afirma
que “a conquista do direito a esse bem em vários países não significou uma possibilidade
concreta de filhas de agricultores partilharem a herança em pé de igualdade com seus irmãos
homens”. Por tradição, no campo a transmissão da terra é dada ao filho (patrilocal) porque ao
homem é designado, tradicionalmente, o trabalho na roça e as filhas recebem outros bens
(CARNEIRO, 2001). Entretanto, há a disposição das terras ou direito de uso ficarem para a
filha que permaneceu no local.
Sobre isso, Brandão (1986, p. 60) trata a família como um “sistema de relações possíveis
e transitórias entre os seus integrantes e não, como um grupo de composição estável, cuja
organização deva ser procurada num sistema formal de regras”.
Na atualidade, percebemos que as/os jovens, inseguras/os quanto ao futuro, manifestam
e desenvolvem perspectivas críticas frente a realidade. Exigem redução das tarifas nos
transportes públicos, passe livre aos estudantes, educação e saúde de qualidade, segurança,
expressão cultural, racial/étnica e de gênero, reforma agrária e direito ao trabalho. Com isso,
“assumiram o papel de porta-vozes de uma classe explorada e descontente” (FISCHER;
TIRIBA, 2013, p. 69). Diante disso, retomamos o pensamento que a educação popular aconteça
também em espaços não escolares, como no/pelo trabalho112, na participação das lutas e nos
movimentos sociais, ongs, incubadoras e igrejas. O contato com esses espaços e com entidades
possibilitam uma formação política e o acesso a projetos e oficinas de formação.
As/os jovens do assentamento Roseli Nunes estão conseguindo permanecer no campo
através do trabalho associado. Elas (es) vendem frutas e verduras na região e, atualmente,
participam da FESOL (Feira de Economia Solidária) promovida pela incubadora Unitrabalho
111

Segundo Durkheim, a solidariedade orgânica pressupõe a dependência do outro em função da divisão do
trabalho e obrigação mútua. Portanto, as relações entre pais e filhos são construídas através da solidariedade
orgânica.
112
Lembramos a Pedagogia da Terra que compreende uma dimensão educativa na relação ser humano e natureza
através do trabalho.
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da UNEMAT em Cáceres. Não só em termos de renda, mas pesando sobre o princípio educativo
do trabalho, durante o VI ENCAESES, percebemos que o trabalho associado tem contribuído
para assumirem uma postura crítica frente as contradições da realidade.
Enquanto houver um modelo agrícola pautado no agronegócio e na exportação,
dificilmente as/os jovens terão outras alternativas de labor, lazer, educação e esporte.
Principalmente ao jovem do campo, é necessária uma educação que contemple questões ligadas
a sustentabilidade, a soberania alimentar, a diversidade de gênero, raça/etnia e classe e os
saberes tradicionais. Alguns autores (SOSA et al., 2011) apontam que tais questões se inserem
na concepção privilegiada pela Agroecologia.
[...] cujas práticas requerem participação ativa – para pesquisar, experimentar,
resgatar e criar – e, por isso, é compreensível que cative a inquietação e a
imaginação dos e das mais jovens. Por isso, não é de se estranhar que contribua
para interessar e reter a juventude no campo (SOSA et al., 2011, p. 128)

Pensamos, a partir do pensamento de Boff (2000, p. 77), que essa educação deva
contemplar num sentido amplo o seguinte objetivo: “que nos abra para uma democracia
integral, capaz de produzir um tipo de desenvolvimento socialmente justo e ecologicamente
sustentado”. Em suma, parafraseando Caldart (2004), aspiramos por uma educação no e do
campo.
A produção associada pode ser uma alternativa de renda ao jovem, mas conforme seus
princípios e objetivos pode ser mais que isso. Sentirá ativo no processo de trabalho porque
participará igualmente das decisões, dividirá as responsabilidades e o fruto do trabalho,
podendo trabalhar em sua comunidade ao invés de buscar emprego na cidade. Contrapondo a
lógica capitalista, não será explorado e nem conviverá com desigualdades no processo de
trabalho. Resgata os saberes ancestrais no processo de produção e como aspecto central está a
solidariedade, a autogestão e a preservação da natureza. Nesse horizonte, a produção associada
promove a emancipação e a autonomia do indivíduo. Contudo, são necessárias formações que
apoiem e garantam o pleno desenvolvimento da produção associada, evitando que sejam
abocanhados pelo capital e/ou que sejam apenas experiências pontuais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS,
PORÉM, “EFÊMERAS”
Que nada nos defina. Que nada nos sujeite.
Que a liberdade seja a nossa própria
substância. Beauvoir
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Montagem de fotos feita pela autora.

259

De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estava sempre começando, a
certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria interrompido
antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda,
um passo de dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, da procura,
um encontro. Fernando Sabino (1981)114.

Terminar uma tese é como as palavras de Fernando Sabino. Cada etapa e cada relato
impunha retomar leituras, conceitos e concepções; mas era preciso continuar, mesmo com as
incertezas, angústias e expectativas; mesmo devagar, o tempo de finalizar se aproximava e seria
interrompida sem que a perpétua procura se findasse.
Me permito, aqui, falar em primeira pessoa porque quero exprimir a aprendizagem que
essa experiência tomou em minha vida. De calmaria e coisas “desimportantes” (parafraseando
Manoel de Barros), tudo transformou-se em um vendaval. Retomando Fernando Sabino, da
procura se fez um encontro.
Aproximei-me de um terreno que faço parte e que, ao mesmo, ainda me é desconhecido.
É a ambiguidade da condição humana. Remexi as memórias e relembrei momentos da minha
vida em que o machismo e a opressão se fizeram presente e que, na ocasião, não sabia
denominar, mas, sentia -machucava- e sabia que aquilo não era “certo”. Muitas vezes me rebelei
contra situações pontuais, sem saber que eram fruto de uma condição histórica, porém, por
vezes, me sentia culpada -a “ovelha negra da família”-, indo contra regras atribuídas a toda
“moça de família”. Me fez bem rememorar o que estava adormecido, porque posso reexaminar
tais lembranças e não deixar que se perpetuem.
No entanto, (tenho que confessar) mesmo com toda a aprendizagem proporcionada pelo
Doutorado, percebo que ainda cedo (Saffioti, 2013) a algumas práticas. A luta da mulher contra
esse assombro “invisível” é cotidiana e como me disse Erika (trabalhadora do Grupo Frutos da
Terra), numa das conversas informais da pesquisa de campo, “ é um avanço lento” (Caderno de
campo – 18 fev 2016).
Durante os relatos ou observando as relações das mulheres entrevistadas com seus
companheiros, por várias vezes, me peguei pensando: Uau! Como são revolucionárias!, Como
que pode? Mulheres do campo? Queria ser assim! Lembrava de algumas amigas (da cidade e
com estudo) que vivenciam situações de opressões exasperadas e até violentas. O meu
preconceito fora desconstruído naqueles momentos.
Passei a observar com mais criticidade as propagandas que representam um estereótipo
de mulher ou que usam sua imagem como atrativo; a compreender a articulação entre classe,
114

Do livro Encontro Marcado.
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gênero e raça/etnia que agudizam as desigualdades e assimetrias, sobretudo, no mercado de
trabalho; a notar as manifestações do machismo. Agora, o machismo, a opressão e a exploração
que me circundam já não são tão invisíveis.
Como bem nos lembrou Saffioti (2004) somos socializadas à ideologia patriarcal e por
um bom tempo não temos conhecimento disso. Amputadas (os) do direito de ser somente
humanas e humanos, somos prejudicadas (os) em nossas relações. Na tese, destaco estereótipos,
construídos historicamente e socialmente, relacionados as mulheres, contudo, é preciso lembrar
que os homens, em função dessa ideologia, também são marcados socialmente: ser provedores
do lar, saldar as contas do restaurante, pagar seguro mais caros dos automóveis, não chorar, ser
viril, entre outros estereótipos.
De difícil apreensão imediata, reproduzimos na transcendência da vida, relações de
gênero assimétricas até que surjam contradições que tocam nossa alma, que nos violentam, que
nos castram. (Re) conhecer essa relação imposta e transformá-la não é fácil, necessita olhar para
o outro e para nós mesmos; significa lutar contra o peso do tempo e ir contra um poder que não
quer sair das mãos de seu detentor.
A modernidade, marcada pelas inovações tecnológicas e por novos métodos de
gestão/organização do processo de trabalho; por direitos conquistados e ampliação dos debates
sobre gênero, não conseguiu abolir a opressão, a exploração e as desigualdades, pelo contrário,
estas foram dissimuladas e reconfiguradas, tanto na família como no mundo do trabalho. Não
resta dúvidas, que, atualmente, os homens se envolvem com o trabalho doméstico e com o
cuidado das filhas/filhos, que a mulher participa nas despesas financeiras da família, que as
uniões são mais tardias e que ambos buscam satisfação afetiva e sexual, mas alguns papéis
sociais continuam determinados. Bertolini (2002, p. 61) destaca que a configuração da família
se diferenciou “com a entrada da mulher no mercado de trabalho, os papéis da mulher e do
homem tiveram de ser redimensionados, ainda que muitos valores tenham sido conservados”.
A mulher ainda convive com a imagem do seu trabalho produtivo ser considerado
secundário, inferior e mais fácil de extrair mais valia que o do homem. São mal pagas,
enfrentam a precariedade e são mais atingidas pelo desemprego. E, mesmo assim, são
convencidas a ser altruístas, isto é, a cuidar do “outro” desinteressadamente, assumindo isso,
principalmente, na esfera doméstica. Poucas delas conseguem ocupar cargos de chefia ou que
exigem intelectualidade. Convivem com preconceitos, são impelidas a provar sua
competência/capacidade para tal função, a agir como “homens” ou utilizar predicados
masculinos a seu favor e, muitas, realizam uma dupla/tripla jornada de trabalho.
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O âmbito doméstico é um espaço onde nem sempre se consegue adentrar para analisar
as relações de gênero, mas é onde as disparidades, a opressão e a exploração se iniciam. A
mulher acaba realizando o trabalho doméstico por ser atributo herdado e imposto pela sociedade
e mais o trabalho remunerado. O trabalho doméstico é necessário para a produção da existência
da família, mas articulado, principalmente, com classe e raça/etnia causa conflitos na realização
pessoal da mulher. Frequentemente, observa- se que o trabalho doméstico remunerado é
atribuído às mulheres, negras e pobres.
[...] tomando-se gênero, raça/etnia como relações diferenciadoras do mercado
de trabalho, pode-se afirmar, sem medo de errar, que em todas as sociedades
presididas pelo referido nó, formado pelas três contradições básicas, o capital
não obedece àquela lógica abstrata que lhe permite prescindir do trabalho
doméstico gratuito (Saffioti, 1997, p. 62).

De modo a produzir a existência, presenciamos um grande contingente de mulheres
atuando no trabalho informal ou na produção associada. Destacamos as mulheres do campo que
“têm as maiores dificuldades em ocupar trabalhos assalariados; a única solução possível, o
trabalho autônomo, não é menos delicada, pois elas têm também um acesso limitado à
propriedade, às terras e ao crédito” (GUÉRIN, 2005, p. 11).
A produção associada tem representado não só uma maneira de fortalecimento
econômico das famílias, mas de empoderamento, autonomia, reconhecimento, autoestima e
incentiva a luta pela igualdade de gênero, pois traz consigo princípios que são assimilados pelas
mulheres e também por pessoas do seu entorno, já que as relações sociais são possibilidades de
trocas, aprendizagens, tensões e conflitos; integrada a reciprocidade/circularidade (MAUSS,
2013).
Pensando sobre o enlace gênero-classe-raça/etnia, as mulheres do campo além de
lidarem, historicamente, com desigualdade de gênero, discriminação e exclusão social, tem o
seu bem viver desafiado, cotidianamente, pelo agronegócio, pela degradação da natureza e pela
sedução de seus filhos pelo trabalho assalariado.
Diante dessa realidade, a produção associada se apresenta como possibilidade de
permanência/sobrevivência em seus territórios, mas também, por ter um princípio educativo
(Gramsci) como resistência e munição para luta, já que permite enxergá-la em contraposição a
lógica capitalista. Especialmente porque “privilegia o trabalho coletivo, a autogestão, a justiça
social, o cuidado com o meio ambiente e responsabilidade com as gerações futuras” (CHAVES;
PINTO, 2007, p.61). Mas permite, também que as fortaleça como trabalhadoras e como
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mulheres, já que percebem que no coletivo aumentam sua visibilidade, reconhecimento de seu
trabalho e possibilidade de reivindicações.
Para os povos e comunidades tradicionais que tem uma relação particular com a natureza
-interdependência e respeito-, a produção associada ao priorizar a existência e não a mais valia,
ao agregar trabalhadoras e trabalhadores da família/comunidade e usar tecnologia simples que
não causa impacto à natureza; concilia harmonicamente com seu ser e existir que se distingue
da reprodução social e cultural sob a lógica capitalista.
Brandão (2006) assevera que, sobretudo, através das palavras são consagradas a
opressão, a exploração e as desigualdades, mas com elas também podemos nos libertar,
expressando uma concepção de viver que difere da difundida hegemonicamente. Dessa forma,
perseguindo o objetivo desta tese, procuramos ouvir mulheres e homens, sujeitos históricos e
de direitos, produtores de cultura, que são esquecidos e excluídos pela sociedade, mas que
expressam positividades nas suas relações de gênero.

A escuta, a interpretação, o encontro...
Sou o que quero ser, porque possuo apenas uma vida e nela só tenho uma
chance de fazer o que quero. Tenho felicidade o bastante para fazê-la doce,
dificuldades para fazê-la forte, Tristeza para fazê-la humana e esperança
suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores
coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus
caminhos. Clarice Lispector

Mesmo com suas singularidades na produção da existência, mulheres e homens de
Nossa Senhora da Guia e São José do Facão vivenciaram as transformações no campo (política
agrária e classista, modernização das forças produtivas, a invasão do agronegócio, degradação
da natureza), na legislação, na organização da família e no mundo do trabalho, pois não estão
imunes ao que acontece no todo social. Foi nesse contexto de conflitos com suas identidades e
com a produção da vida em seus territórios que movimentos sociais do campo emergiram,
inclusive, empenhados por mulheres buscando a igualdade de gênero, serem reconhecidas como
trabalhadoras, ter direitos e serem subsidiadas pelas políticas públicas.
O campo, historicamente, concebido como tradicional, pejorativamente onde a cultura
não avança ou onde os costumes são mais enraizados; tem as relações de gênero consideradas,
comumente, pela sociedade urbana como pautadas na opressão da mulher, na divisão sexual do
trabalho, na violência silenciada, no machismo e nas decisões masculinas.
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Não que inexistam relações de poder no campo, mas o Método que adotamos nos instiga
a desconstruir compreensões ideológicas e generalizantes e apreender, na realidade objetiva, a
essência do fenômeno. Em Marx,
[...] a teoria não se reduz ao exame sistemático das formas dadas de um objeto,
com o pesquisador descrevendo-o detalhadamente e construindo modelos
explicativos
para
dar
conta
à
base
de
hipóteses
que
apontam
para
relações
de
causa/efeito
de
seu
movimento visível, tal como ocorre nos procedimentos da tradição empirista
e/ou positivista [...] o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto - de
sua estrutura e dinâmica - tal como ele é em si mesmo, na sua existência real
e efetiva, independentemente dos desejos, das aspirações e das representações
do pesquisador [...]o objeto da pesquisa [..] tem existência objetiva; não
depende do sujeito, do pesquisador, para existir (NETO, 2011, p.20-22).

Dessa forma, percebemos, com a pesquisa empírica, que mulheres e homens
interpelados pautam suas relações na solidariedade, no companheirismo, no diálogo, na
liberdade, na igualdade, nas decisões conjuntas como acontece na produção associada.
Mesmo que exista a divisão sexual do trabalho, fez-se necessário olhá-la mais de perto.
As mulheres dos grupos Frutos da Terra e Amigas do Cerrado contribuíram, sobremaneira,
grande parte de suas vidas, com o trabalho na roça e em seus quintais, com o trabalho doméstico
e com o cuidado das pessoas, animais e plantas. São protagonistas na produção associada da
vida. Já seus companheiros sempre lidaram diretamente com o trabalho na roça até o entardecer.
Mesmo assim, a maioria delas relatou que os companheiros (e algumas filhas e filhos)
contribuem em determinadas atividades no lar.
Grifamos a palavra determinadas a fim de abrir um parêntese sobre a realização do
trabalho doméstico pelos homens. Como situaram Mello (2011) e Carrasco (2008), os homens
optam por determinados afazeres domésticos e sem isso, as mulheres têm de realizá-los. Os
homens interpelados justificam a habilidade como provocadora dessas escolhas, mas temos de
refletir que, mesmo com a partilha de afazeres, há uma hierarquia baseada no gênero que muitas
vezes não é percebida.
Podemos pensar que a situação dessas mulheres não se difere das mulheres da cidade
no que concerne a divisão sexual do trabalho, no entanto, temos que examinar a condição da
existência dessas pessoas que resulta de premissas econômicas, políticas, sociais e culturais que
se erguem sobre os mesmos fundamentos materiais (ANTUNES, 1999). Essas trabalhadoras e
trabalhadores não tem como dar continuidade aos estudos, ser assalariado (não que desejem),
terceirizar o trabalho doméstico, comprar eletrodomésticos e nem onde deixar suas crianças. A
vida e o trabalho para muitas mulheres e homens do campo se resumem a esse cenário.
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Historicamente, a agricultura, ao adquirir valor monetário, passou a ser domínio do
homem, utilizando-se de justificativas amparadas nas condições físicas e obedecendo a
separação da esfera produtiva da reprodutiva que imperava na sociedade. Para as mulheres
entrevistadas, o trabalho do companheiro na roça é ininterrupto, difícil e sob o sol, já o delas
consideram interminável e repetitivo, mas com a vantagem de ser fragmentado e na sombra.
Por esse motivo e por gozarem de autonomia na execução das atividades, não se consideram
sobrecarregadas e exploradas.
As experiências pregressas com seus pais também contribuíram para a construção de
subjetividades distintas (saberes), como relembramos: a liberdade de que os meninos gozavam,
a divisão de tarefas, ver a mãe oprimida e aprisionada aos afazeres domésticos, entre outras
situações. A socialização que tiveram e as contradições conduziram a práxis e a diferentes
relações de gênero.
Quando a ideia de produção associada surgiu com a vinda da FASE para a região, as
mulheres dos grupos Frutos da Terra e de Amigas do Cerrado agarraram a oportunidade. É claro
que houve um estranhamento de seus companheiros e até certa incerteza delas do porvir, mas o
sentido social que essa forma de organizar o trabalho comporta, somado a geração de renda
para a família fez com que não desistissem. Não podemos deixar de lembrar a condição atual
de não terem crianças pequenas facilitando a participação nos Grupos, o que, do contrário, seria
uma dificuldade para as mulheres que residem no campo.
Elas podiam conformar com sua situação e com a divisão sexual do trabalho já que
possuem idade avançada, mas optaram por enfrentar o desafio e protelar suas atividades
cotidianas porque, rotineiramente, tem o controle do ritmo e do tempo de trabalho. A
participação nos Grupos não alterou a reprodução da família porque esta já era compartilhada,
ao contrário, com as ausências nos dias de produção ou em funções de viagens, oficinas e/ou
reuniões, intensificou-se.
A divisão sexual do trabalho característica no grupo Frutos da Terra é exemplar. A
participação nas diversas etapas do processo de produção depende da saúde e das habilidades
de cada uma das trabalhadoras e os conflitos que emergem são superadas pelo diálogo. Tanto
na observação do processo de trabalho, como no desenvolvimento da oficina, percebemos que
as relações de gênero são baseadas, sobretudo, no diálogo, na solidariedade, na liberdade, na
compreensão e no respeito. Nos chamou atenção a prática da substituição da trabalhadora
ausente do trabalho -impossibilitada de produzir por algum motivo- pelo companheiro da
mesma e não por outra mulher, o que ratifica os valores citados anteriormente.
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Tanto no Grupo Frutos da Terra como no Amigas do Cerrado, os companheiros não
participam diretamente do processo de produção, mas auxiliam o Grupo no transporte, levando
água e lenha, fazendo reparos, coletando/quebrando a castanha do cumbaru e acompanhandoas nas feiras e reuniões.
A unidade de produção se tornou um espaço para as mulheres compartilharem saberes,
angústias/problemas e através das viagens conhecem a trajetória de vida de outras mulheres que
podem se cruzar com as suas.
As oficinas de gênero que participam permitem socialização de experiências, discussões
e conversas mais abertas sobre a condição histórica da mulher, o que amplia a consciência de
si nesse processo. Portanto, como afirmava Gramsci, o/no trabalho tem um processo educativo
que desenvolve no indivíduo a capacidade de pensar sobre si, como ser social e histórico, e
dirigir-se na vida fazendo sua própria história.
No âmbito das Comunidades, a divisão sexual do trabalho está presente. Nas festas em
Nossa Senhora da Guia, as mulheres são responsáveis pela alimentação, têm algumas funções
importantes no ritual, mas enfrentam o preconceito no cururu. Já no Assentamento São José do
Facão a preparação da alimentação é compartilhada. Em atividades coletivas como o muxirum
e a cooperação vicinal, em ambas as Comunidades, as mulheres ficam responsáveis pelo
trabalho que consideram mais “leves” e pela alimentação. Mesmo não sendo uma divisão sexual
do trabalho imposta, segue uma tradição patriarcal.
A experiência de Rafaela em romper com um espaço masculinizado, os percalços a fim
de concretizar um direito legalizado e o preconceito também nos foi considerada importante,
pois o sindicato enquanto espaço de representação dos interesses das trabalhadoras e
trabalhadores também é um lugar de contradições, incorporando a cultura patriarcal reinante na
sociedade. Rafaela também conseguiu mobilizar as mulheres do campo para participarem
ativamente das reuniões e a lutarem por seus direitos.
Mencionamos a migração dos jovens que têm suas “folhas” podadas pelo capitalismo,
pois vislumbram encontrar na cidade emprego, estudo e melhores condições de vida e
descuidam que a sociedade é marcada por desigualdades que se pautam no gênero, na classe,
na raça/etnia, mas também na idade. Brumer (2004) nos auxiliou a perceber que a migração da
jovem é ainda maior a fim de fugir da divisão sexual do trabalho e do casamento como únicas
opções de vida. Contudo, a produção associada, atualmente, surge para as/os jovens como uma
alternativa econômica e de permanência em seus territórios.
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Sugerimos como investigações futuras sob o recorte de gênero a atuação e
enfrentamentos da mulher nos sindicatos rurais e as vivências e experiências das/dos jovens do
campo. Outro objeto de estudo em que se possa aprofundar é a ação das entidades de
apoio/assessoria nas experiências de produção associada, visto que, nesta pesquisa, observamos
que detém certa influência na tomada de decisões das trabalhadoras e trabalhadores no que
concerne a realizar determinadas atividades como a oficina ofertada.
Nas análises da tese, ao observar as palavras de nossas/os interlocutoras/es, como
destacou Brandão (2006), percebemos que reconhecem as mudanças no mundo do trabalho e
os direitos obtidos pela mulher, comparam suas relações de gênero com a de outros casais,
principalmente criticando as mulheres que não percebem seus cautiveiros (LAGARDE, 1990),
e que o vetor da dominação (Saffioti, 2004) não deve existir. Sobretudo, priorizam ser
respeitadas, a independência econômica conquistada (não se veem longe da produção
associada) e a liberdade.
Mesmo com as dificuldades da produção da existência no campo, demonstram ser
felizes e ter autoestima, mantém seus costumes e tradições, enfatizam a tranquilidade e a vida
saudável no campo, defendem seu direito a terra e o bem viver. E, ao comparar suas vidas com
a das mulheres da cidade, concluem que vivem melhor.
As relações de gênero analisadas nesta pesquisa são resultado de construções e se
organizam em meio as contradições que as/os rodeiam. Podem não se apresentar, efetivamente,
como igualitárias, mas caminham nessa direção, como nos relataram. São velhas/novas formas
de fazer economia, de viver e ser. Mais que “novas” mulheres e “novos” homens, é uma
experiência de (re) construção da “omnilateral emancipação do gênero humano”, como destaca
Antunes (1999, p. 111).
Como as mulheres entrevistadas, sou mulher, negra e de origem pobre, e mesmo com
nossas diferentes experiências sociais, fruto de nossa singular produção da existência, somos
resultados da peregrinação da mulher em um mundo machista, patriarcal, classista e
discriminador. Não sentimos exatamente a mesma amargura em ser mulher, mas o primeiro
passo é desconstruirmos Amélias, como muitas mulheres fizeram ao repudiar valores sociais
instituídos na frase “bela, recata e do lar” -veiculado por uma revista nacional-, pois como
salientou Alambert (2004) a efetiva libertação da mulher será a maior e mais demorada da
história.
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Tal como o título deste capítulo, finda-se aqui, provisoriamente, algumas reflexões e
empregando novamente Lispector (1998, p.11), “enquanto eu tiver perguntas e não houver
resposta, continuarei a escrever”...
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Apêndice
___________________________________________________________________________
ROTEIRO DE PESQUISA – DOUTORADO – COMUNIDADE: _____________________________
1. IDENTIFICAÇÃO (O que sabem sobre si mesmos):
a) Quantas famílias existem na Comunidade? Quantas casas? Pessoas?
b) Quantos nasceram na Comunidade?
c) Quantos são homens? Mulheres? Crianças (meninos e meninas)?
d) Qual a data de fundação da Comunidade? Quem fundou a Comunidade? O que tem de singular?
e) A Comunidade sempre teve esse nome? Sempre existiu naquele território?
f) A terra foi comprada ou doada? Por quem? Já foi dividida?
g) Como era a vida no início da fundação? O que mudou? Do que viviam? Como vivem hoje?
h) Quantas pessoas trabalham somente na Comunidade?
i)

Quantas pessoas trabalham na Comunidade e fora dela?

j)

Quantos trabalham somente fora da Comunidade?

k) Qual a religião predominante?
l)

Quais as festas tradicionais da Comunidade e suas respectivas datas?

m) Quais as Comunidades que estão em seu entorno?
n) Quem lidera a Comunidade? Por quanto tempo é o “mandato”? Como é escolhido?
o) Sempre existiu a figura do líder? É homem ou mulher?
p) Quantas pessoas são de fora da Comunidade e moram lá? De onde vieram? Como chegaram ali? Há
quanto tempo? Porque escolheram essa Comunidade? Participam da vida em comunidade?
q) Qual a importância da unidade familiar?
r) Como se identificam? Se auto-denominam? Em que são diferentes? Existe identidade em comum?
s) São denominados de outra forma? Como isso é encarado? Se consideram como trabalhadores do
campo?
2. Produção associada da vida:
a) Como vivem? Do que vivem (produção material)? O que produzem? Quem participa? Como
participam? Como dividem tempo, tarefas, funções e o fruto do trabalho?
b) Vendem o excedente? Para quem? Como transportam as mercadorias? Quem é responsável pela
comercialização? O que levou a produção associada?
c) Como conseguem o que não produzem? Que produtos são esses?
d) Como é a relação com a natureza? Tem preocupação com sua preservação/conservação? Esse cuidar
é cultural ou econômico?
e) Quais desafios em trabalhar com a natureza?
f) Em que momentos produzem a vida coletivamente? Existe tempo de ócio/lazer?
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g) Existe espaço coletivo de produção (cozinha, horta, atelier)?
h) Existem reuniões coletivas? O que discutem/decidem? Todos participam? Como convocam essas
reuniões?
i)

Como se expressa a solidariedade, reciprocidade, igualdade?

j)

Como se expressam os conflitos internos? Como resolvem?

k) Atividades cotidianas gerais (manhã, tarde e noite).
l)

Existe hierarquia?

m) Como se relacionam internamente?
n) O que é trabalho (significado)?
o) Acham importante o trabalho coletivo? Por quê? Sente-se realizado?
p) Já experimentaram o trabalho fora da Comunidade? Como foi? O que pensam sobre isso?
q) Qual a importância de se viver em comunidade?
r) Existe quem prefira trabalhar individualmente na Comunidade?
s) Existe alguma associação na Comunidade? Como surgiu? Como funciona? Quem participa?
Homens e mulheres participam igualmente? Quais as regras? Quais as parcerias externas?
t)

Como a produção associada influencia na relação de gênero?

3. Relação externa:
a) Possuem contato com entidades, instituições, pessoas, comunidades?
b) Enxergam-lhes como “outros” (situação de fronteira)?
c) Como é esse contato? Para que/quem é necessário?
d) Foram beneficiados com esse contato? De que forma?
e) Existe algum conflito resultante deste contato?
f) Quais as influências dos conflitos? É somente negativo?
g) Como enxergam as contradições?
h) Já tentaram tomar suas terras? Como foi isso?
i)

O governo os auxilia?

j)

Possuem contato com tecnologias (telefone, celular, internet, televisão, rádio)?

k) Que aspectos culturais de “fora”se apresentam ali?
l)

Participam do STTRC?

4. Saberes da experiência – existência
a) Como se dá a aprendizagem da produção de mercadorias?
b) As crianças participam? Como? O que acham de as crianças apreenderem o trabalho?
c) Como aprendem as festas, rituais, costumes, tradições, normas? Existe papel para mulheres e
homens?
d) Como são criadas as regras/normas da Comunidade?
e) Existe algum saber relacionado à natureza? (ciclos, ervas, animais, mitos, lendas)
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f) O que fazem com essas experiências?
g) O que faz a Comunidade perdurar no tempo?
h) Quais saberes sustentam a questão de gênero?
i)

O que marcou na relação com os pais?

j)

Qual a concepção de vida no campo e na cidade?

5. Saber formal:
a) Existe escola na Comunidade? Desde quando? Qual a modalidade?
b) Acham a escola importante? Por quê?
c) Desejam ter uma escola diferente? Como seria? O que aprenderiam?
d) Todos estudaram? Desejam que os filhos/as estudem?
e) Quem não estudou pretende estudar? Por quê? O que mudaria na vida deles?
6. Relação de gênero:
a) O que é ser mulher? O que é ser homem? (como se percebem)
b) Qual o papel da mulher e do homem na Comunidade?
c) Qual o papel da mulher e do homem em casa?
d) Como se posicionam em suas relações? Como resolvem os conflitos?
e) Como homens e mulheres percebem suas relações sociais diante de outras?
f) O que acham que a sociedade cobra de homens e mulheres?
g) Quais desafios enfrentam por ser homem ou mulher?
h) Enxergam os papéis de gênero?
i)

Como lutam? Existe a relação com movimentos sociais?

j)

Participam de formações sobre gênero?

7. Classe e consciência de classe:
a) Como a relação de gênero está atravessada pela questão de classe e raça?
b) Se percebem enquanto classe? Qual a consciência disso?
8. Sonhos, utopias:
a) Quais os sonhos, desejos para a Comunidade?
b) Quais os sonhos, desejos para a mulher? Para os homens?
c) São felizes na comunidade? Por que? O que falta na Comunidade?

