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RESUMO 

 

A mediação da relação entre o ser humano e a natureza ocorre por meio do trabalho. 

O trabalho transforma o ser humano, tanto o corpo quanto nas relações com outros seres 

humanos. A divisão sexual do trabalho surge com a sociabilidade do trabalho e na divisão 

sexual do trabalho se expressa à relação de poder. Nossa hipótese inicial foi de que a divisão 

sexual do trabalho no assentamento, gradativamente foi permitindo à mulher a construção de 

uma consciência crítica emancipatória diante da realidade material a qual está submetida. Este 

estudo foi construído na perspectiva do materialismo histórico e dialético tendo em vista que 

o conhecimento esteja pautado na essência das relações. A partir desse método visa discutir o 

trabalho feminino, referenciando a totalidade da sociedade como processo histórico, portanto, 

passível de transformações. Utiliza-se do conceito de território, categoria da geografia, a fim 

de entender como se estabelecem as relações de poder. O Projeto de Assentamento 13 de 

Maio, localizado no município de Japaratuba, estado de Sergipe, é fruto do processo de luta 

pela terra realizada por camponesas e camponeses sem terra por causa da concentração 

fundiária brasileira, apresenta características, valores e ações opostos ao que a classe 

dominante impõe enquanto padrão. Nesse assentamento há um grupo de mulheres que 

trabalha com a agroecologia e através deste modelo de produção manifesta sua expressão 

sociopolítica. O trabalho dessas mulheres produz não só alimento, mas dignifica sua vida, 

pois se sentem realizadas com os frutos do seu trabalho. Diante de uma compreensão que o 

movimento é espiral, acredita-se que as camponesas e camponeses criam sempre novas 

formas e alternativas, construindo novos caminhos para o desenvolvimento do território. No 

PA 13 de Maio através da produção agroecológica vê-se uma saída possível que pode 

assegurar melhores condições para a família. 

 

Palavras-chaves: Projeto de Assentamento 13 de Maio, divisão sexual do trabalho, 

agroecologia, agrohidronegócio 
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RESUMEN 

 

La mediación de la relación entre el ser humano y la naturaleza es a través del 

trabajo. El trabajo transforma el ser humano, el cuerpo y las relaciones con otros seres 

humanos. La división sexual del trabajo surge con la sociabilidad del trabajo y la división 

sexual del trabajo se expresa a la relación de poder. Nuestra hipótesis inicial era que la 

división sexual del trabajo en el asentamiento, fue poco a poco permitiendo que las mujeres a 

desarrollar una conciencia crítica emancipadora ante la realidad material a la que están 

presentadas. Este estudio fue construido desde la perspectiva del materialismo dialéctico e 

histórico en vista de que el conocimiento se basa en la esencia de las relaciones. A partir de 

este método tiene como objetivo discutir el trabajo de la mujer, que hace referencia al 

conjunto de la sociedad como un proceso histórico, por lo tanto, sujetos a cambios. Utiliza el 

concepto de territorio, categoría geografía, con el fin de entender la forma de establecer las 

relaciones de poder. El Proyecto de Acuerdo 13 de mayo se encuentra en el municipio de 

Japaratuba, estado de Sergipe, es el fruto de la lucha por la tierra en manos de campesinas y 

campesinos, sin tierra debido a la concentración de tierras, presenta las características, valores 

y acciones opuestas a lo que clase dominante impone como estándar. En este poblado hay un 

grupo de mujeres que trabajan con la agroecología ya través de este modelo de producción se 

manifiesta su expresión sociopolítica. El trabajo de estas mujeres no sólo produce alimentos, 

pero dignifica su vida, porque se sienten realizadas con los frutos de su trabajo. Frente a la 

comprensión de que el movimiento es en espiral, se cree que las campesinas y campesinos 

siempre crean nuevas formas y alternativas, la construcción de nuevas vías para el desarrollo 

del territorio. En PA 13 de mayo a través de la producción agroecológica ve una posible 

solución que pueda garantizar mejores condiciones para la familia. 

 

Palabras clave: Proyecto de Asentamiento 13 de Mayo, división sexual del trabajo, 

agroecología, agrohidronegócio 
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INTRODUÇÃO 

 

O passo seguinte não é o próximo 

O passo seguinte é o necessário para termos a certeza 

de que continuamos caminhando juntas (os), 

Unidas (os) pelos mesmos ideais de luta, 

Pelos mesmos sentimentos de liberdade 

Pelo mesmo compromisso de transformação! 

(Edmundo Colen – O passo seguinte) 

 

O processo de formação do pesquisador perpassa a exaustão. No teatro, para que o 

ator se entregue a ponto de em si formar um outro (o personagem que ele representará) esse 

caminho é também percorrido nos exercícios repetidos de exaustão, pois quanto mais exausto 

o corpo e a mente, ele fica livre do medo e preparado para a arte da criação. 

É na exaustão do corpo que se cria também fôlego para não diminuir a energia em 

cena e preparar-se para suprir demandas de imediato. O pesquisador, no processo de sua 

formação sente a exaustão, a tensão e a pressão que o fortalecem e amadurece para atitudes 

que irão ser demandadas. 

Essa minha formação artística-geográfica juntas me levaram a dias de explosão 

interna, não da indecisão, mas de formas de garantir que minha decisão por esse par 

permitisse que um não existisse sem o outro, e os dois caminhassem e crescessem juntos. 

Enxergando a arte na geografia e a geografia na arte, pude compreender que criar, 

recriar e transformar não é dom, é esforço, escolha, dedicação. Mas é também prazer, amor, 

risos sinceros como o das crianças quando veem os palhaços. 

Nesse circo iluminado da vida que as cores, os sabores, os cheiros me enfeitiçaram. 

O colorir do vermelho das lutas do Movimento de Trabalhadores Sem Terra –MST e do 

tecido que me carrega pelos ares, me deram garra, coragem e firmaram meus pés. Da exaustão 

cresceu a coragem e o fôlego de não deixar a energia cair, pois essa é a minha possibilidade 

de construir um degrau para transformar essa sociedade. 

Nessa dança da vida, com o ―jogo de cintura‖ trabalhadoras e trabalhadores, 

camponesas e camponeses, nos seus processos de exaustão, criam alternativas para resistir e 

existir diante desse sistema que tenta engolir tudo, tornando tudo igual, mesma cor, mesmo 

formato, mesma música, mesmo cheiro. 

Tudo se colocava como igual, como a paisagem dos monocultivos que eu e as 

camponesas e camponeses nos recusamos a aceitar, igual como o veneno usado nas 

plantações que faz morrer a biodiversidade, igual como os transgênicos que fazem perder a 
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diversidade das espécies e dos sabores, igual como o discurso de que somos iguais para 

sermos explorados. 

Da indignação com a realidade homogênea do capital surge a inquietação. Para a 

necessidade da construção do conhecimento para transformação.  

Para Lefebvre (1975) o conhecimento tem três características gerais, ele é prático, 

social e tem um caráter histórico, segundo ele ―antes de elevar-se ao nível teórico, todo 

conhecimento começa pela experiência, pela prática. Tão somente a prática nos põe em 

contato com as realidades objetivas‖ (LEFEBVRE, 1975, p. 49).  

Portanto, a construção do pensamento exposto nesse estudo vem da prática, segundo 

Boff (2000, p.2) ―a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam‖. Em 2006, quando vim morar 

em Sergipe, tive a oportunidade de participar do curso de formação política no Centro de 

Formação Quissamã, que foi o primeiro passo do desvendamento da alienação, num curso de 

muitos dias, da exaustão surgiu à necessidade da inserção política. 

Ao compreender que sou da classe trabalhadora a vida construiu uma nova tela, 

agora pintada com novos elementos, que só aumentavam o desejo de compreender o mundo 

camponês, principalmente a realidade das mulheres, por eu ser mulher, por sempre precisar 

provar minha capacidade, por ter que enfrentar o preconceito cotidianamente e nos espaços 

políticos encontrar poucas companheiras e essas passavam pelos mesmos problemas. 

A participação no V Congresso Nacional do Movimento de Trabalhadores Rurais 

Sem Terra, as discussões, vivências com a realidade das mulheres que lutam pela 

transformação social foi um momento muito importante na trajetória. Todo esse momento 

proporcionado pela inserção política no movimento estudantil, principalmente da geografia, 

foi importante. 

Na academia veio a oportunidade de estudar os movimentos socioterritoriais 

realizando o Projeto de Pesquisa – PIBIC, ―Movimentos socioterritoriais, a reforma agrária de 

mercado do Banco Mundial e o combate a pobreza rural: os casos do MST, CONTAG e 

MARAM. Resistência ou subordinação?‖. Foi possível também discutir e vivenciar a 

realidade sobre a divisão sexual do trabalho relacionado ao Movimento de Trabalhadores 

Rurais Sem Terra por meio do Projeto de Pesquisa e Extensão – PIBIX, ―Lugar de mulher é 

na cozinha? Uma análise sobre a divisão sexual do trabalho nos acampamentos rurais‖. 

A teoria e a prática que caminham juntas nesse percurso me fizeram enxergar que o 

conceito de propriedade privada está presente em todas as esferas da vida, dissimuladamente 

para reger a dominação e perpetuação do sistema, na esfera de produção e reprodução. Este 
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sistema apropria-se até mesmo dos ganhos da luta feminista para perpetuar-se, uma vez que o 

ganho da entrada da mulher no mercado de trabalho não é senão mais força de trabalho para o 

capital, gerando exército de reserva, diminuindo os salários pagos e aumentando a mais-valia 

extraída pelo capitalista. 

Nossa hipótese inicial foi de que a divisão sexual do trabalho no assentamento, 

gradativamente foi permitindo a condição da mulher, a construção de uma consciência crítica 

emancipatória diante da realidade material a qual está submetida. No caminho da pesquisa 

fomos percebendo e apontando as contradições do sistema capitalista que prega a exclusão da 

mulher para explorá-la. 

Para o entendimento das relações sociais que serão apresentadas neste estudo 

partimos da fundamentação teórica filosófica sobre o ser, para dessa existência compreender o 

outro e então aprofundarmos num estudo geográfico da análise da realidade, do conflito, do 

próprio ser por meio da consciência que adquire de si por meio do outro. 

A mulher, por sua condição socialmente construída, se sente responsável pela 

alimentação da família. A articulação com outras mulheres para o desenvolvimento da 

atividade coletiva com alimentos se coloca como uma saída possível que pode assegurar 

melhores condições para a família.  

Da organização das mulheres para produzir de forma agroecológica percebe-se um 

impasse, pois ocorre dialeticamente outra realidade perversa, o discurso do Estado de trazer à 

tona a necessidade de alimentos limpos, embora essa produção limpa seja realizada pelas 

camponesas e camponeses, que não tem o mínimo de terra que o próprio Estado avalia como 

necessária a sobrevivência. 

A produção capitalista que recebe altos investimentos do Estado continua sendo 

realizada em larga escala, com agrotóxicos, destinado as transnacionais, apontam crescimento 

na balança comercial do Brasil, ameaçam a segurança e a soberania alimentar e serve para 

mascarar a questão fundamental que é a necessidade da Reforma Agrária.  

O desenrolar do conceito de território, categoria da geografia
1
, permitiu entender 

como se estabelecem as relações de poder, os conflitos internos e externos. Assim, o território 

é analisado como espaço de relações de poder, em que ―o poder visa o controle sobre os 

homens e sobre as coisas‖ (RAFFESTIN 1993, p.58), este é multidimensional e imanente, por 

isso faz parte de todas as relações. 

                                                 

1
 Diferenciamos conceito e categoria, no sentido que conceito é um pensamento, uma abstração, reduzindo parte 

do conteúdo a uma análise, assim o conceito de território é uma abstração com proximidade com o real. No 

sentido de categoria, como categoria analítica. 
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O poder é emanado pelo Estado, mas também pelos movimentos sociais. Assim, 

considera-se que ―o território é um trunfo particular, recurso e entrave, continente e conteúdo, 

tudo ao mesmo tempo. O território é o espaço político por excelência‖ (RAFFESTIN, 1993, 

p.59-60).  

Foi realizado o recorte espacial para este estudo o Projeto de Assentamento 13 de 

Maio (PA 13 de Maio), no município de Japaratuba (Figura 1), estado de Sergipe, que é fruto 

do processo de luta pela terra realizada por camponesas e camponeses sem terra por causa da 

concentração fundiária brasileira e, por isso esse espaço tem uma simbologia diferente não só 

por que apresenta área de divisão coletiva, como também por apresentar características, 

valores e ações opostos ao que a classe dominante impõe enquanto padrão. E devido a 

organização feminina existente nesse assentamento, que trabalha com o modelo de produção 

agroecológica. 

 

Mapa 1 – Localização do município de Japaratuba no estado de Sergipe 

 

O Objetivo desse estudo foi analisar o trabalho das mulheres e os rebatimentos no 

território do Projeto de Assentamento 13 de Maio, a partir do enfoque de gênero e das práticas 
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sociais desenvolvidas pelas mulheres assentadas. Tendo como objetivos específicos: 

1. Refletir sobre o papel da mulher camponesa na sociedade capitalista; 

2. Discutir o papel da agroecologia no contexto atual das relações capitalistas; 

3. Explicar as formas de organização/articulação política das mulheres assentadas; 

4. Elucidar a importância das atividades agroecológicas desenvolvidas pelas mulheres 

em relação à conquista da autonomia econômica e política; 

5. Contextualizar os processos de lutas desenvolvidas pelas mulheres do PA 13 de Maio 

e sua importância; 

6. Identificar as atividades e como elas são divididas no cotidiano do Assentamento; 

Este estudo foi construído na perspectiva do materialismo histórico, dialético, por 

meio do qual a concepção materialista está pautada na materialidade de mundo em que todos 

os fenômenos, objetos e processos são materiais. Para Lefebvre ―o método é alternadamente a 

expressão das leis universais e o quadro da aplicação delas ao particular; ou, ainda, o meio, o 

instrumento que faz o singular subsumir-se ao universal‖ (1975, p. 237).  

Utiliza-se desse método para que o conhecimento não se satisfaça do senso comum, 

mas que possa, 

 

Ir mais longe, na convicção de que, por detrás do imediato, há uma outra 

coisa que, ao mesmo tempo, se dissimula e se expressa nesse imediato; que o 

imediato é apenas a constatação (ainda insuficiente e abstrata, nesse sentido) 

da existência da coisa; e que nós atingiremos ―algo‖ mais real: o próprio ser, 

sua ―essência‖ (LEFEBVRE, 1975, p. 216). 

 

O conhecimento é um processo, reflexo e reflexão da natureza (da coisa). Dessa 

forma, a consciência não é matéria, é uma propriedade dela. A propriedade da consciência é a 

de refletir a realidade, as sensações, percepções, representações, conceitos, juízos. Reflexão 

da realidade objetiva por meio de imagens que são produtos ideais, num processo dialético 

entre teoria e prática. 

Para Marx (1998), a solução das contradições teóricas era possível somente pela vida 

prática, a práxis. Para Kosik,  

 

A dialética não atinge o pensamento de fora para dentro, nem de imediato, 

nem tampouco constitui uma de suas qualidades; o conhecimento é que é a 

própria dialética em uma das suas formas; o conhecimento é a decomposição 

do todo (1995, p. 18). 
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É a partir desse método enquanto compreensão de mundo que buscamos discutir o 

trabalho feminino, referenciando a totalidade da sociedade como processo histórico, portanto, 

passível de transformações.  

Ao fazer analise social, pode servir a revolução social. Nesse processo existem dois 

conceitos: evolução e revolução. A evolução representa mudanças no objeto sem afetar sua 

estrutura essencial. A revolução afeta os traços essenciais da formação social, que se 

transforma em outra formação material diferente, portanto, com uma nova qualidade 

interrompendo o processo gradual de desenvolvimento. 

Entendemos que a pesquisa nas ciências humanas está em movimento, a partir do 

método exposto será utilizada uma metodologia para compreender, analisar e interpretar a 

realidade do território camponês, da relação de trabalho da mulher sob a luz da teoria e prática 

conjunta que permita conhecer a totalidade (como processo histórico) sendo essa nossa arma 

indispensável na construção da história. Para Lefebvre, 

 

O sujeito e o objeto estão em perpétua interação; essa interação será expressa 

por nós com uma palavra que designa a relação entre dois elementos opostos 

e, não obstante, partes de um todo, como numa discussão ou num diálogo; 

diremos, por definição, que se trata de uma interação dialética (1975, p.49). 

 

Essa interação dialética foi realizada por meio de uma pesquisa participante (PP), 

sendo ela um processo coletivo, em que o ―processo investigativo deve estar baseado em um 

sistema de discussão, investigação e análise, em que os investigados formam parte do 

processo ao mesmo nível do investigador‖ (DEMO, 1982, p.83). Assim antes de qualquer 

avaliação da banca da dissertação havia um processo de avaliação constante apontando 

formas de construir tanto o trabalho quanto alternativas reais. 

A pesquisa foi sendo desenvolvida no sentido de popularizar técnicas de pesquisa, ou 

seja, torná-las algo próximo à compreensão dos investigados; estabelecer o controle do 

trabalho pelo povo. Foi levantada uma proposta inicial, e houve uma conversa que modificou 

o caminho da pesquisa a fim de atender a necessidade que foi apontada da relação do trabalho 

das mulheres, mas também da agroecologia. Como dificuldade para esse tipo de pesquisa nos 

deparamos com a necessidade de manter esforço consciente no ritmo ação/reflexão do 

trabalho. 

Para Manolo (2013) a construção do fazer ciência marca-se diante de rupturas com as 

práticas colonizadoras herdadas. Nesse sentido, a construção do conhecimento, 
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É um compromisso político do pesquisador com um sujeito em situação 

social diferente da sua própria; sua origem está nos intelectuais voltados para 

o movimento socialista europeu dos séculos XIX e XX (Kropotkin, Marx, 

Rosa Luxemburgo, Cornelius Castoriadis, Antonio Negri, etc.). Embora 

muitos deles não fossem, realmente, os proletários com quem firmavam 

alianças políticas, estabeleciam com eles um compromisso de tal ordem que 

seus esforços de pesquisa foram quase que absolutamente voltados para o 

fortalecimento das metas e projetos desta classe social. Para eles, já não se 

tratava mais de se fazer operário (o ―outro‖), mas de estabelecer um 

compromisso e uma participação com suas metas e projetos; não se trata 

mais de compreender e explicar o outro, mas de compreendê-lo para servi-lo 

(MANOLO, 2013, s/n) 

 

No PA 13 de Maio atentamo-nos para a investigação das práticas sociais de um 

grupo de mulheres organizadas que trabalham com a agroecologia. O propósito é 

compreender além da questão agrária, as relações que se estabelecem no território, a divisão 

sexual do trabalho e seus rebatimentos na condição social da mulher e na formação de uma 

consciência. 

Foram aplicados 25 questionários com um membro de cada família que 

proporcionaram uma análise quantitativa e qualitativa, apesar de que ―qualidade e quantidade 

revelam-se inseparáveis, como dois aspectos da existência concretamente determinada‖ 

(LEFEBVRE, 1975, p. 212). Nos questionários buscamos informações sobre a origem das 

pessoas, o nível de escolaridade, renda, produção, a fim de conhecer quem são as pessoas que 

vivem no PA 13 de Maio e como elas vivem. 

Foram realizadas entrevistas com as camponesas e camponeses, tendo em vista 

conhecer sobre a história do assentamento e sua dinâmica interna e com agentes externos, que 

foram trabalhadas no decorrer do texto de forma direta e indireta. As entrevistas tiveram um 

roteiro prévio, porém houve alterações no decorrer das necessidades apresentadas. Também 

foram realizadas entrevistas com a uma dirigente do MST, o secretário de Meio Ambiente e o 

Prefeito de Japaratuba.  

No campo também foi realizada a caminhada transversal que ―consiste em percorrer 

uma determinada área, acompanhado de informantes locais e que conheçam bem a região‖ 

(SOUZA, 2009, p. 38), serviu como meio de interação com o coletivo de mulheres e a 

observação do trabalho realizado por elas, em percorrer as margens do rio Japaratuba do lado 

do PA 13 de Maio e do lado da Fazenda Moita arrendada à usina Campo Lindo, conhecer os 

apiários e o modo de produção camponesa. 

A pesquisa de campo demandou bastante tempo, necessário para realizar observações 

mais longas, a partir da metodologia de rotina diária, em que a pesquisadora fez parte da 
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rotina camponesa, o que proporcionou uma relação de confiança entre as partes e a 

possibilidade de perceber as contradições internas presentes no assentamento, principalmente 

sobre o trabalho da mulher e suas múltiplas jornadas. 

Na relação teoria e prática proposta pelo método escolhido na pesquisa, utilizou-se 

de vídeo-documentário como ferramenta no processo de construção do conhecimento e na 

mediação com o leitor das discussões que foram realizadas, embora esse diálogo na Geografia 

ainda seja encabulado, compreende-se a importância, como afirma Ramos Filho, 

 

Podemos observar que o tempo e o espaço lhe são categorias comuns e 

centrais. Na Geografia, o espaço geográfico é o cerne do debate. Na 

expressão fílmica o espaço ultrapassa as dimensões materiais da tela e forja 

ou (re)apresenta o espaço que (a)parece próximo do real (2008, p. 9). 

 

Foi possível expressar à relevância desse estudo, em que a vida camponesa e o 

espaço/território/tempo, assim como o caminho da pesquisa, são questões centrais através da 

linguagem audiovisual incorporada à linguagem geográfica. Primeiramente utilizando o 

modelo de proposta de Michael Rabiger
2
 (1998), e adequando a necessidade e perspectiva 

geográfica, foram elaboradas o roteiro e a proposta da filmagem. 

O texto foi dividido em cinco capítulos, sendo o primeiro intitulado ―Agroecologia: 

da produção limpa às possibilidades de resistência‖ trata do conceito de agroecologia, como 

vindo da ancestralidade camponesa e que ressignifica com as abordagens cientificas, ganha 

também peso no momento que as organizações camponesas apontam como alternativa frente 

ao agrohidronegócio. Neste capítulo há o debate acerca de como estamos cercados de comidas 

ruins, os oligopólios da produção ao alimento industrializado, a importância da produção de 

alimento no contexto mundializado. 

A agroecologia é ressignificada como uma alternativa a construir a segurança e 

soberania alimentar dos países desde as camponesas e os camponeses, principalmente porque 

proporciona a inserção da mulher nos espaços políticos e de construção das pautas de luta dos 

movimentos construindo a concepção de soberania alimentar. A luta das mulheres 

camponesas insere pautas da vida cotidiana na luta feminista que enriquece e fortalece as 

organizações sociais. 

                                                 

2
 Essa metodologia é baseada na construção de um roteiro prévio em que são definidas todas as partes do 

documentário, em seguida por cena se descreve o que busca, para então começar a gravação e a construção do 

documentário. 
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No segundo capítulo ―A condição da mulher na sociedade de classes: da produção 

ideológica à luta por liberdade‖ é abordado como o trabalho transforma o ser humano num ser 

social, e como há exclusão da mulher na sociedade capitalista. Essa exclusão ocorre de forma 

intencional para se lucrar mais com a exploração da sua força de trabalho, sendo destinada a 

ela também os afazeres domésticos e as atividades da vida privada.  

A mulher se insere na esfera produtiva da sociedade capitalista através de formas 

alternativas, ou por fazer parte da classe trabalhadora em que o trabalho realizado pela 

mulher, é extra, o trabalho doméstico não é uma opção. Dessa forma as mulheres se 

organizam para lutar por equidade, que é o respeito à diferença, por salários iguais, pelo voto, 

contra o patriarcado e o latifúndio (no caso das mulheres camponesas).  

O terceiro capítulo ―Do monocultivo da cana de açúcar em Sergipe à organização das 

camponesas e camponeses no PA 13 de Maio‖ busca trazer o debate teórico para a realidade 

do PA 13 de Maio, da sua história e da história de organização das mulheres camponesas e de 

como essa organização é um pilar da resistência camponesa. Como por meio da organização 

delas criou-se uma Organização de Controle Social – OCS e que impulsiona motiva a 

participação de outras pessoas do assentamento. 

No quarto capítulo ―O PA 13 de Maio: território de resistência e luta‖ é realizada a 

analise e a reflexão sobre os temas tratados no questionário, pois ―o pensamento avança 

reunindo aquilo que separou; mas deve estar claro que essa separação, por sua vez, tem 

fundamento nas diferenças e nos múltiplos aspectos que a abstração distingue‖ (LEFEBVRE, 

1975, p. 180). Aqui costura-se a teoria à prática e mistura sujeito e objeto de estudo formando 

o conhecimento. 

O quinto capítulo, ―Caminhos: Trilhando no espaço e tempo da pesquisa do/no PA 

13 de Maio‖ apresenta o debate da realidade e cotidiano das relações camponesas a partir do 

audiovisual com o documentário Caminhos. Nesse capítulo também será explicada cada cena 

do vídeo, construção, que foi pensado de inicio e que se tornou, e o debate das questões 

ligadas a cada cena. 

Pensando que Lênin escreveu um artigo na revista Iskra (1901) ―Por onde começar?‖ 

que deu origem ao livro ―Que fazer?‖ (1902) completamos o pensamento na conclusão desse 

estudo ―Como continuar?‖ Utilizamos esse momento para propor algumas ações que podem 

contribuir para o fortalecimento das relações e da resistência camponesa no PA 13 de Maio 

por meio de uma perspectiva feminista. 
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CAPÍTULO 01 - AGROECOLOGIA: da produção limpa às possibilidades de 

resistência 

 

O surgimento das sociedades agrícolas é marcado pela compreensão da natureza 

como sacra, a Terra vista como mãe provedora e sua fertilidade associada à fertilidade 

feminina, esboçando uma visão orgânica do mundo. Para Sahtouris (1998, p. 176), ―os 

homens viam a natureza como uma grande mãe, uma deusa que lhes dava vida e tudo que era 

necessário para sustentá-los‖. Havia um endeusamento da mulher, por serem representantes 

humanas da deusa, embora nessas sociedades as normas se baseavam em parcerias.  

Com a substituição do cristianismo pelas religiões ―pagãs‖ há uma inversão das 

sociedades baseadas em parceria para sociedades baseadas na dominação. Nos moldes 

cristãos europeus, a natureza, assim como a mulher, é inferiorizada e escravizada por meio de 

uma visão mecanicista adotada com a civilização das sociedades. A natureza, a ser dominada 

pelo homem, levando-o a se sentir superior e com total liberdade para explorá-la, é concebida 

como um recurso (SAHTOURIS, 1998).  

Para Sahtouris (1998, p. 179) ―a ideia de que deuses e homens eram uma coisa e a 

natureza, outra – que ela fora criada e era governada por um deus externo a ela. A natureza 

como criação era vista como uma dádiva do seu criador ao homem, para usar e explorar‖. 

Para Smith (1988) mesmo a natureza, concebida como feminina, ainda que de forma 

romântica, recebe igual tratamento na sociedade capitalista, pois, 

 

As mulheres são objetos que a humanidade tenta dominar e oprimir, arruinar 

e tornar românticos; elas são objetos de conquista e penetração, da mesma 

forma como idolatria e culto. A linguagem é exata. As mulheres são postas 

em pedestais somente quando sua dominação social esta garantida; 

precisamente como se faz em relação à natureza, a romantização é aí uma 

forma de controle (SMITH, 1988, p.43). 

 

De acordo com Conceição, é preciso ter claro o entendimento da relação homem 

natureza na sociedade capitalista, pois, 

 

A sociedade não é imediatamente natureza, mas processo de metabolismo 

com a natureza, através da razão. Entende-se razão nas suas diversas 

concepções: inteligência, conhecimento, afeto ou mesmo autoconsciência. O 

equilíbrio homem - natureza se define na forma racional da sua dominação 

pelo trabalho, da técnica e da ciência, o que implica compreender o processo 
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sócio metabólico da natureza, no resultado das relações entre os homens 

(CONCEIÇÃO, 2004, p.2). 

 

Dessa forma a atividade agrícola, enquanto uma forma de exploração da natureza-

terra- no seu processo de desenvolvimento, foi sofrendo alterações. De uma relação homem-

natureza mais harmoniosa, na qual a produção assumia uma importância determinante na 

reprodução da vida, passou-se na sociedade capitalista a uma relação de trabalho estranhado, 

em que a produção deixou de ser apropriada por seu produtor para ser colocada no mercado e 

gerar lucro para os detentores dos meios de produção. 

Nesse ensejo inserimos o debate sobre a Agroecologia como modelo de produção que 

permite a resistência camponesa. Procura-se apresentar o processo de construção do conceito 

e as práticas agroecológicas, assim como suas contradições, além das formas encontradas pelo 

Estado para se apropriar desse conceito a fim de desvirtuar a luta camponesa. 

Entretanto, é importante destacar que esta pesquisa não credita ao debate apresentado 

pelos autores da Agroecologia a efetivação de um desenvolvimento rural sustentável, 

considerando que o desenvolvimento rural no Brasil pressupõe a ruptura com o modelo de 

produção polarizado entre os possuidores de terra e os trabalhadores sem terra. Dessa maneira 

compreende-se que a questão central do/no campo brasileiro remete a realização da Reforma 

Agrária de forma radical. 

Para Conceição (2007, p.7) ―a ideologia do desenvolvimento sustentável tornou-se a 

estratégia para o desvio da crise do capitalismo do campo da luta de classe para o da crise 

ambiental‖ como válvula de escape do sistema do capital, apoiando-se ora em uma coisa, ora 

em outra para desvirtuar a real situação das contradições geradas pelo sistema. 

 

1.1 - Agroecologia, do que estamos falando? 

 

A Agroecologia não é algo novo, criado a partir da ciência moderna, mas vem da 

ancestralidade dos processos produtivos da prática camponesa, que é de aprender com a 

natureza e suas formas. Como observado por Santos (2011) ―como fazer agricultura de outra 

forma? A natureza ensina, é só observar e fazer igual‖
3
. 

                                                 

3
 Retirado do discurso proferido durante palestra ―Roça do futuro: agroflorestas sucessionais na agricultura 

familiar‖ por Ivanilson Leal dos Santos, representante do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra – 

MST, realizada durante o II Seminário Sergipano de Agroecologia, ocorrido em Aracaju, em 25 de maio de 

2011. 
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Diante disso entende-se Agroecologia como uma alternativa construída a partir dos 

movimentos sociais camponeses que visam a autonomia de produção, a relação adequada com 

a natureza, com a saúde, uma relação justa com o consumidor e que possibilite constituir-se 

estratégia da soberania alimentar.  

Compreendemos então que: 

 

La agroecología puede ser definida como el manejo ecológico de los 

recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que 

presentan alternativas a la actual crisis civilizatoria. Y ello mediante 

propuestas participativas, desde los ámbitos de la producción y la circulación 

alternativa de sus productos, pretendiendo establecer formas de producción y 

consumo que contribuyan a encarar el deterioro ecológico y social generado 

por el neoliberalismo actual (GUZMÁN, 2006, p.1). 

 

Os princípios da agroecologia se baseiam em três pilares: ser socialmente justa, 

economicamente equitativa e ambientalmente responsável. Para tal não é necessário a 

desvinculação somente ao uso de agrotóxicos e adubos transformados, mas também  a 

associação a  relações sociais que implicam no reconhecimento de uma produção 

agroecológica. Há mudança na produção, mas no sentido da produção de mercado, conforme 

destacam Caporal e Costabeber. 

 

São feitos alguns alertas sobre aspectos que parecem importantes quando o 

tema é a implementação de novos estilos de desenvolvimento rural e de 

agriculturas sustentáveis, em especial, os riscos de uma nova onda de 

diferenciação social que pode surgir em decorrência de enfoques que 

privilegiam a orientação pelo mercado e por nichos de consumidores que 

permitem o acesso a grupos restritos de agricultores (2004, p. 6). 

 

Para esses mesmo autores, 

 

A Agroecologia nos traz a ideia e a expectativa de uma nova agricultura, 

capaz de fazer bem aos homens e ao meio ambiente como um todo, 

afastando-nos da orientação dominante de uma agricultura intensiva em 

capital, energia e recursos naturais não renováveis, agressiva ao meio 

ambiente, excludente do ponto de vista social e causadora de dependência 

econômica (CAPORAL; COSTABEBER, 2002, p.1). 
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A produção agroecológica está ligada a práticas tradicionais, por isso há conflito 

entre os camponeses, pois a transição agroecológica é um momento rugoso
4
, principalmente 

para os mais idosos, acostumados com a agricultura convencional e convencidos de que ela é 

o modelo a ser seguido. No entanto, há uma diferença entre o convencional do tradicional, 

pois agricultura convencional vem da convenção da inseminação de técnicas e modelos 

apresentados como ideais a serem seguidas, enquanto a agricultura tradicional remete à 

cultura, portanto ao resgate as formas de trabalho camponesas.  

Para Guzmán (2006, p.1) ―la agroecología introduce, junto al conocimiento 

científico, otras formas de conocimiento‖. O resgate da cultura camponesa introduzindo-a no 

processo de conhecimento científico enriquece-o. Por tanto, compreendemos que esse resgate 

se dá a partir do conhecimento tradicionalmente apreendido na sua multiplicação, associada 

ao conhecimento científico em um processo de transição dos modelos de produção. 

Para Caporal e Costabeber, a que se considerar a imprescindibilidade do processo de 

transição agroecológica que se define como: 

 

Um processo gradual e multilinear de mudança, que ocorre através do 

tempo, nas formas de manejo dos agroecossistemas, que, na agricultura, tem 

como meta a passagem de um modelo agroquímico de produção (que pode 

ser mais ou menos intensivo no uso de inputs industriais) a estilos de 

agriculturas que incorporem princípios e tecnologias de base ecológica 

(CAPORAL; COSTABEBER, 2004, p. 12). 

 

A Agroecologia construída desde as camponesas e os camponeses é considerada um 

modelo de produção que manifesta sua expressão sócio-política, à medida que:  

 

Se constitui em mais uma expressão sócio-política do processo de 

ecologização, tem sido bastante positiva, pois nos faz lembrar de estilos de 

agricultura menos agressivos ao meio ambiente, que promovem a inclusão 

social e proporcionam melhores condições econômicas aos agricultores 

(CAPORAL; COSTABEBER, 2004, p. 6). 

 

Para os mesmos autores, 

 

A Agroecologia, a partir de um enfoque sistêmico (...) partindo do 

conhecimento local que, integrando ao conhecimento científico, dará lugar à 

construção e expansão de novos saberes socioambientais, alimentando 

                                                 

4
 No sentido da dificuldade. 
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assim, permanentemente, o processo de transição agroecológica. (2004, p. 

12). 

 

Mesmo sendo uma pauta dos movimentos sociais, o processo de transição 

agroecológica e também o processo para criar formas de comercialização principalmente, 

ainda mostra forte dependência em relação ao Estado e toda sua estrutura.  

Consideram-se alguns aspectos importantes quando o tema é a implementação de 

novos estilos de desenvolvimento rural e agriculturas sustentáveis. É preciso atentar para ―os 

riscos de uma nova onda de diferenciação social que pode surgir em decorrência de enfoques 

que privilegiam a orientação pelo mercado e por nichos de consumidores que permitem o 

acesso a grupos restritos de agricultores‖ (CAPORAL; COSTABEBER, 2004, p. 6).  

Destaca-se também o monocultivo de produtos limpos, a produção orgânica em larga 

escala, como uma proposta diferente ao debate construído pela Agroecologia, que é destinada 

a autonomia, a possibilidade de renda da família, segurança e soberania alimentar. De acordo 

com os autores algumas opções desta natureza podem representar: 

 

Uma visão tática ou estratégica, visando conquistar mercados cativos ou 

nichos de mercado que, dado o grau de informação que possuem alguns 

segmentos de consumidores a respeito dos riscos embutidos nos produtos da 

agricultura convencional, super-valorizam economicamente os produtos 

ditos ―ecológicos‖, ―orgânicos‖, ou ―limpos‖, o que não necessariamente 

assegura a sustentabilidade dos sistemas agrícolas através do tempo 

(CAPORAL; COSTABEBER, 2004, p. 9). 

 

A produção limpa nem sempre é agroecológica. Muitos camponeses que produzem 

sem agrotóxicos, o fazem porque suas condições econômicas lhes impõem. Apesar disso, a 

instrução, a informação se constitui condição imprescindível. Apesar de utilizarem o que tem 

no lote da casa para a produção possibilitando autonomia, precisam de instrução, pois: 

 

Cabe afirmar que não se deve entender como agricultura baseada nos 

princípios da Agroecologia aquela agricultura que, simplesmente, não utiliza 

agrotóxicos ou fertilizantes químicos de síntese em seu processo produtivo. 

No limite, uma agricultura com esta característica pode corresponder a uma 

agricultura pobre, desprotegida, cujos agricultores não têm ou não tiveram 

acesso aos insumos modernos por impossibilidade econômica, por falta de 

informação ou por ausência de políticas públicas adequadas para este fim. 

(CAPORAL; COSTABEBER, 2004, p. 8-9). 
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Outro desdobramento do debate sobre a agroecologia se fortalece a partir do 

momento em que o Estado brasileiro cria o Decreto nº 7.794, de 20 de Agosto de 2012, 

assinado pela presidenta Dilma Rousseff, instituíndo a Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica – PNAPO, que no seu Art. 2º entende por; 

 

III - produção de base agroecológica - aquela que busca otimizar a 

integração entre capacidade produtiva, uso e conservação da biodiversidade 

e dos demais recursos naturais, equilíbrio ecológico, eficiência econômica e 

justiça social, abrangida ou não pelos mecanismos de controle de que trata a 

Lei nº 10.831, de 2003, e sua regulamentação; e  

IV - transição agroecológica - processo gradual de mudança de práticas e de 

manejo de agroecossistemas, tradicionais ou convencionais, por meio da 

transformação das bases produtivas e sociais do uso da terra e dos recursos 

naturais, que levem a sistemas de agricultura que incorporem princípios e 

tecnologias de base ecológica (Decreto nº 7.794, de 20 de Agosto de 2012). 

 

Essa política é uma conquista dos movimentos sociais que compreendem a transição 

para esse modelo de produção como a possibilidade de transformação social e ambiental, 

contudo os instrumentos dessa política na prática se tornam fictícios, voltados para o mercado 

supervalorizando economicamente os produtos, criando nichos de compradores no discurso 

promovido de se alimentar bem, vendidos a preços mais altos que os cultivos de forma 

convencional. Percebe-se que, 

 

Há por infelicidade um número demasiado grande de exemplos (históricos e 

contemporâneos) em que metas sociais e políticas foram disfarçadas ou 

justificadas por meio da retórica do ambientalismo, ditadas por limites 

naturais ou pela escassez imposta pela natureza (HARVEY, 2004, p. 284-

285). 

 

Dessa forma a política serve como base de sustentação para o discurso da 

incapacidade de gestão e produção camponesa, já que tem uma política destinada a esse tipo 

de produção, recursos financeiros dos governos, assistência garantida e compras 

governamentais (PNAE, PAA). Entretanto, há contradições no processo desde a PNAPO até 

sua configuração na realidade camponesa e também nos investimentos que são dados a ela, 

visto que de contrapartida os investimentos do MAPA ao agrohidronegócio
5
 são maiores. 

                                                 

5
 Utiliza-se para essa pesquisa o conceito de agrohidronegócio, que expressa o interesse capitalista de controlar 

as melhores terras e o acesso à água. A monopolização da terra pelo agronegócio superpõe-se ao controle do 

acesso aos recursos hídricos disponíveis e a serem explorados nos aquíferos (THOMAZ JR, 2012). 
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A partir do Plano Agrícola do MAPA 2011-2012 e 2012-2013 construiu-se a tabela 

de crédito à agricultura comercial:  

 

Tabela 1- Recursos programados para o financiamento da agricultura (em R$ bilhões) 

Fonte: Plano Agrícola 2011-2012; 2012-2013 MAPA.  

Organização: Laiany R S Santos.  

 

De acordo com o Plano Agrícola do MAPA 2012-2013 ―Na safra que se inicia, serão 

destinados R$ 115,25 bilhões para o crédito rural, representando um crescimento de 7,5% em 

comparação com a safra passada‖, enquanto o MDA publica o Plano Safra de 2012-2013 

direcionando ao crédito familiar, 18,3 bilhões, como o maior de toda a história, ou seja pouco 

mais de 15% dos recursos destinados ao agrohidronegócio. Enquanto o discurso do Estado é 

do investimento na agroecologia, na realidade orçamentária é na agricultura convencional que 

o Estado amplia seu investimento, como evidenciam os dados. 

Dessa forma, nota-se a distorção do discurso de investimento do Estado, de ascensão 

da família camponesa através do mercado e da produção agroecológica a partir da instituição 

da PNAPO. Vê-se que nesse processo, as transnacionais investem nas famílias camponesas 

que buscam se inserir nessa política e são cooptadas pelo interesse capitalista a fim de lucro 

imediato, havendo controle e monopolização da produção e da renda da terra. 

A demanda por uma transição agroecológica passa pela compreensão da questão 

agrária brasileira, nessa direção a importância da produção de alimentos no contexto da 

mundialização do capital. 

 

1.2 - O capital financeiro e a questão agroecológica 

 

A mundialização do capital faz com que a pressão exercida pela produção alimentar 

se intensifique. De um lado, a tecnificação eleva a produção, tanto em áreas menores como 

nas grandes áreas (latifúndios), ainda que a produção alimentar seja destinada ao mercado 

Financiamento 2009/10 2010/11 2011/2012 2012/2013 

Custeio e 

comercialização 
66,2 75,6 80,24 86,95 

Investimento 14 18 27,00 28,30 

Total 92,5 100 107,24 115,25 
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externo. Do outro lado, mantém-se a histórica concentração de terras que ameaça a segurança 

e soberania alimentar, conforme observou Thomaz Jr, 

 

A segurança alimentar ameaçada constantemente, a ausência de política 

agrária que aposte concretamente na reforma agrária, na democratização do 

acesso a terra, financiamentos para a produção de alimentos que compõem a 

cesta básica estará sempre à deriva das oscilações dos preços artificiais 

impostos pelos especuladores que também prejudicam os pequenos 

produtores camponeses, que estão presos a uma rede oligopolizada ou 

também de grandes redes de supermercados que compram e estocam a 

produção (2012, p.19). 

 

Nessa conjuntura apareceram vários ―pacotes‖ para a modernização da agricultura 

como a Revolução Verde fundamentada no princípio da intensificação através da 

especialização, tendo como eixos: monocultivo, a produção estável de alimentos, 

motomecanização, uso de variedades vegetais geneticamente melhoradas (para obtenção de 

alto rendimento), fertilizantes de alta solubilidade, pesticidas, herbicidas e irrigação 

(MARCATTO, 2013). 

A Revolução Verde surge no contexto da Guerra Fria, em que se compreendia ―o 

rápido crescimento populacional (em termos Malthusianos), aliado a uma distribuição 

inadequada de alimentos, eram as principais causas da fome e da instabilidade política no 

Terceiro Mundo‖ (MARCATTO, 2013, p.2). Financiada pelos governos dos países 

desenvolvidos e por agências internacionais controladas por estes governos, como por 

exemplo: Fundação Ford, Fundação Rockefeller, USAID e Banco Mundial. 

Os eixos dessa revolução foram vistos como uma ferramenta de controle dos 

organismos multinacionais, utilizando-se do discurso de acabar com a fome do mundo e de 

conter a instabilidade no campo devido às organizações camponesas, como afirma Deo et al. 

 

As nações desenvolvidas e as agências internacionais falsamente 

imaginaram que a instabilidade rural poderia ser controlada via o uso da 

produção de alimentos como uma nova arma (new food weapon). Sendo 

assim, as tecnologias da Revolução Verde poderiam ser utilizadas para: (1) 

conter os comunistas que estavam ativos no meio rural, explorando 

politicamente a escassez de alimentos; (2) absorver a superprodução de 

alimentos dos países do norte, estabelecendo novos mercados e fazendo com 

que os países em desenvolvimento se tornassem dependentes das 

importações de alimentos; e (3) alimentar o contingente de pessoas que 

estavam migrando para as regiões urbanas, para trabalhar nas indústrias 

(DEO et al.1990, in: MARCATTO, 2013, p.2). 
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No Brasil, a Revolução Verde é inserida na época da ditadura militar como parte da 

estratégia de modernização. Apesar da industrialização, infraestrutura construída para 

escoamento de produção, a Revolução Verde ocorreu de forma conservadora dando 

continuidade ao alto grau de concentração de terras. As tecnologias relacionadas com essa 

revolução não têm escala neutras, para Marcatto (2013, p.3) ela não só exige ―uma escala 

mínima para tornarem-se economicamente viáveis, como também apresentam ganho de 

escala, isso é, quanto maior a quantidade produzida, menores serão os custos proporcionais de 

produção‖.   

Esse direcionamento tem pautado sua política no financiamento do 

agrohidronegócio, concentrador de terras, produtor de monocultivos, que utilizam agrotóxicos 

e fertilizantes químicos e transformam a terra, a água e o trabalho em mercadorias. Leva a 

compreender que o capital não é uma entidade, mas um modo historicamente determinado de 

controle da reprodução sociometabólica, com suas contradições e oposições. 

Ao mesmo tempo, há uma pressão por produtos saudáveis. Trata-se de um paradoxo 

que será discutido em item subsequente. Por sua vez, o mercado externo dita as regras da 

produção através do Investimento Externo Direto (IED), como afirma Chesnais, 

 

A integração horizontal e vertical das bases industriais nacionais separadas e 

distintas está ocorrendo a partir do IED. As multinacionais beneficiam-se, 

simultaneamente, da liberalização do comércio, da adoção de novas 

tecnologias e do recurso a novas formas de gerenciamento da produção (o 

toyotismo) (1996, p. 33). 

 

Isso ocorre frente às exigências de proximidade da produção toyotista e os grandes 

grupos internacionais como a União Europeia e a NAFTA assim como a proximidade do 

mercado final com a concorrência oligopolista levou a reorganização dos grupos industriais 

como ―empresas-rede‖ consolidadas principalmente através de fluxos alimentados com o 

auxilio da teleinformática e automatização como apresenta Lisboa: 

 

Na busca por novos mercados e pela internacionalização da produção, a 

redução de fronteiras garantiu a flexibilidade necessária às novas 

articulações, transformando, principalmente os países menos desenvolvidos, 

em meros consumidores de produtos industriais e em fontes de matéria-

prima e mão-de-obra barata (2007, p.144). 
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Essa busca desenfreada por articulações mundiais, o investimento cruzado de capital, 

fusões e aquisições de empresas propiciaram uma estrutura altamente concentrada, forçando 

também os pequenos mercados a se fundirem com os grandes seguindo suas exigências. 

Emergem aí as empresas-rede que tendem a concentrar maiores áreas para produção, 

ampliando o problema da questão agrária, da concentração de terras, e também, buscando, 

ainda que sem a propriedade da terra, extrair dela a renda, se territorializando em terras 

camponesas, através, por exemplo, do controle de insumos, agrotóxicos, créditos etc.  

O alimento então é transformado em mercadoria e torna-se uma arma de 

manipulação das sociedades produtoras e soberanas em relação às dependentes. A partir da 

década de 60, o Brasil pauta seu crescimento na produção de cana-de-açúcar, milho e soja, 

como mostra a Tabela 2, enquanto a cesta básica brasileira é composta principalmente por 

feijão, arroz e mandioca.  

 

Tabela 2 - Produção vegetal (Toneladas) 

 Cana de açúcar Variação 
Milho em 

grão 
Variação 

Soja em 

grão 
Variação 

1960 39857707 - 8374406 - 216033 - 

1970 67759180 70% 12770216 52,49% 1884227 772,19% 

1980 139584521 106% 15722581 23,11% 12757962 577% 

1995 259806703 86,12% 25510505 62,25% 21563768 69% 

2006 407466570 56,83% 41427611 62,39% 46195842 114,22% 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – Série histórica, 1960 a 2006.  

Organização: Laiany R S Santos. 

 

Como o Brasil já tinha produção de monocultivo
6
 de cana de açúcar, principalmente 

na Zona da Mata, a ―bola da vez‖ foi a soja. Na década de 70 se consolidou como a principal 

cultura do agrohidronegócio brasileiro e penetrou pelo Centro-Oeste, região do cerrado antes 

visto como um solo pobre. Apresentou uma condição estratégica, pois por seu relevo plano 

facilitava a mecanização da agricultura proposta pela Revolução Verde e o uso de insumos 

que corrigiram as alterações ou as deficiências de substâncias, tornando o solo apto à prática 

da agricultura.  

                                                 

6
 Utiliza-se nesta pesquisa o conceito de monocultivo ao invés de monocultura, porque cultura expressa 

diversidade o que não condiz com a produção do agrohidronegócio. Essa construção conceitual foi aderida a 

partir de debates no Laboratório de Estudos Rurais e Urbanos – LABERUR/UFS, e como parte dos debates 

realizados durante o intercâmbio de mestrado na Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖, 

campus de Presidente Prudente.  
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As produtividades do milho inicialmente foram baixas, devido à falta de pesquisas 

regionais que tivessem tecnologias adaptadas para essa cultura. Apenas na Região Sul do 

Brasil tinham condições de produção em larga escala seguindo os métodos da modernização. 

Na década de 90, por meio dos investimentos para produção com destino principalmente a 

exportação e a ração animal, foi que a produção do milho se intensificou. 

A revolução verde tem seu preço, pois o controle da produção se dá a partir das 

empresas-rede, através do pagamento de royalties. Apesar de ter um centro de pesquisa 

agropecuária brasileiro como a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária), 

que desenvolveu sementes imunes à pragas, adaptadas ao clima, desenvolveu a geração de 

plantas mais produtivas, entre outras, ainda constrói seu desenvolvimento calcado na 

dependência externa.  

Na década de 70, como consequência da Segunda Guerra Mundial ocorreu a crise do 

petróleo provocada pelo embargo dos países membros da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) e do Golfo Pérsico de distribuição de petróleo para os 

Estados Unidos e países da Europa. A saída brasileira da crise é vista como o investimento no 

álcool através do O Pró-Álcool ou Programa Nacional do Álcool (1979), constituindo mais 

um pilar da modernização, a agricultura que gera energia. 

Apresentado o crescimento na variação da produção da década seguinte (80), de 

106%, como parte do discurso verde de produzir energia renovável. Percebe-se que a pauta 

brasileira caminha no sentido da modernização da agricultura visando à produção para 

exportação e para transformação em agrocombustíveis,  

 

Ao mesmo tempo em que o capital impõe mudanças na matriz energética 

dos países para prevalecer seus interesses econômicos, estratégicos, 

logísticos, o faz através de princípios excludentes, amplificando em demasia 

as desigualdades sociais, a concentração de riqueza, de terra, de renda e de 

poder (THOMAZ JR, 2012 p.17). 

 

O organograma 1, em forma radial organizado por Victor Pelaez
7
, representam as 

fusões de empresas:  

                                                 

7
 Doutor em Ciências Econômicas - Université de Montpellier I (1995). Atualmente é professor associado da 

Universidade Federal do Paraná, vinculado ao Departamento de Economia e ao Programa de Mestrado e 

Doutorado em Políticas Públicas. Atua principalmente nos seguintes temas: inovação, biotecnologia, 

agrotóxicos, e regulação da tecnologia.  



22 

 

Organograma 1 - Fusões e aquisições no mercado de agrotóxicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Victor Pelaez, Monitoramento do Mercado de Agrotóxicos, 2010. 
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Nota-se através desse organograma que são apenas 6 empresas controlando o 

mercado mundial, relacionado a agricultura através de insumos, sementes e principalmente 

agrotóxicos. Todas as empresas utilizam do discurso do desenvolvimento sustentável, embora 

produzam químicos e venenos que destroem o meio ambiente e a integridade da saúde do ser 

humano.  

A Monsanto fundada em 1901 chegou ao Brasil em 1963, dedica-se a produzir 

herbicidas e sementes de milho, soja, algodão e hortaliças, e variedades de cana-de-açúcar
8
. A 

Dow atua nas áreas de químicos especiais, materiais avançados, ciências agrícolas e 

plásticos
9
. 

A DuPont, fundada em 1800 como fábrica de pólvora, teve importante papel durante 

a Primeira Guerra Mundial, fornecendo explosivos militares, dinamite e pólvora tanto as 

Forças Aliadas quanto aos Estados Unidos
10

. A DuPont chega ao Brasil na década de 30 

modificando o direcionamento da pólvora para os químicos. Acompanhou, por exemplo, a 

transformação de um Brasil eminentemente cafeeiro para outro, um celeiro de produção 

agrícola global, expoente do Agribusiness. Seus produtos e serviços atuais são na área 

agrícola, energética e de segurança. 

Fundado em 1863 na Alemanha, o Grupo Bayer disponibiliza ao mercado ampla 

gama de produtos e serviços, que abrange os campos da saúde, agricultura e materiais 

inovadores
11

. 

                                                 

8
 A Monsanto do Brasil tem 36 unidades distribuídas por 12 estados brasileiros. Segundo a empresa seus 

objetivos principais são: ―contribuir para aumentar a produção de alimentos, com maior conservação de recursos 

naturais, e ajudando os agricultores em todo o mundo em sua missão de alimentar, vestir e fornecer 

combustível‖. Monsanto. História. Disponível em: <http://www.monsanto.com.br/institucional/monsanto-no-

mundo/historia/historia.asp>, acessado no dia 20 de fevereiro de 2013. 
9
 Em 2011, a Dow teve vendas anuais de US$ 60 bilhões. Se instalou no Brasil em 1956, e no nordeste através 

do complexo industrial de Aratu, Candeias (BA), onde se produz soda cáustica, óxido de propileno e 

propilenoglicol. Em 2010 a Dow torna-se a "Companhia Química Oficial dos Jogos Olímpicos" até 2020. Dow. 

Nossa empresa. Disponível em: <http://www.dow.com/brasil/empresa/nossa_empresa/>, acessado no dia 20 de 

fevereiro de 2013. 
10

 No Brasil, começou em 1896, mas só passou a investir no Brasil depois da 2° Guerra Mundial, fortalecendo 

suas ações a partir da década de 90 com o neoliberalismo e o discurso da segurança alimentar, atuando 

principalmente na formulação de defensivos agrícolas. Na década de 20 até 70 o carro chefe da empresa são os 

tecidos, a Lycra®, e nesse processo utilizou-se do nylon para produção de materiais usados na 2° Guerra 

Mundial, foi do final dessa que desencadeou o processo da Revolução Verde. DuPont Brasil. Linha do tempo. 

Disponível em: 

<http://www2.dupont.com/Brazil_Country_Site/pt_BR/DuPont_in_Brazil/Historico/Linha_do_tempo/Linha_do_

Tempo.html>, acessado no dia 20 de fevereiro de 2013.  
11

 Bayer Brasil. Histórico no Brasil. Disponível em: 

<http://www.bayer.com.br/scripts/pages/pt/grupo_bayer/histria/index.php>, acessado no dia 20 de fevereiro de 

2013.  
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O portfólio da BASF abrange desde tintas e vernizes, produtos químicos, plásticos, 

produtos de desempenho, para agricultura e química fina (humana e animal), até óleo cru e 

gás natural
12

. 

A Syngenta surge em 2000, todavia não é uma empresa nova, surge da fusão da 

Novartis agribusiness e a AstraZeneca. Alinhado ao discurso verde informa que: ―temos a 

ambição de poder contribuir para enfrentar o desafio de acabar com a fome no mundo e 

atender a demanda crescente por alimentos, fibras e combustíveis de origem renovável, 

preservando os recursos naturais e o meio ambiente‖
13

. 

Portanto, a produção de commodities como a cana-de-açúcar presente na área de 

estudo desta pesquisa, está diretamente vinculada a essas empresas, que tem em seus 

direcionamentos agrotóxicos específicos para a cana-de-açúcar no Brasil, como Regente 800 

WG da Basf, o Herbicida Velpar K da DuPont, além de outros que utilizando químicos 

proferem o discurso verde, do desenvolvimento sustentável. 

Nota-se que para essas empresas instalarem-se há a territorialização do capital ou 

monopolização do território(OLIVEIRA, 1997), portanto, o capital expande através das 

empresas do agrohidronegócio, seja expropriando as famílias camponesas ou não, portanto há 

uma pressão constante de disputa pela terra e pela permanência na terra. 

Como forma de rebatimento da Revolução Verde, se intensifica a concentração de 

terras no Brasil, há expansão do agrohidronegócio, devastação de regiões como o cerrado 

brasileiro, intensificação na devastação da Mata Atlântica e expansão para a Amazônia. As 

terras de latifúndios, consideradas improdutivas, reivindicadas pelos movimentos sociais 

passam a produzir com o auxilio de créditos agrícolas e dos pacotes tecnológicos. 

A produção intensiva além da degradação e empobrecimento dos solos, a extinção de 

muitas espécies da fauna e da flora, principalmente as espécies regionais. O uso de 

transgênicos, promovendo controle da produção e consequentemente da espécie. O uso de 

agrotóxicos, que além de prejudicar o meio ambiente, é causador de doenças nos seres 

humanos, principalmente nos trabalhadores que estão sujeitos ao contato direto.  

                                                 

12
 A BASF, empresa também de origem alemã, foi fundada em 1865. Suas unidades de produção, distribuídas 

em 39 países, conduzem negócios com clientes em mais de 170 nações.  A  BASF  iniciou  suas  atividades  na  

América  do  Sul  em  1911, no Rio de Janeiro, Brasil. Basf. História: Grupo Basf no mundo. Disponível em: 

<http://www.basf.com.br/default.asp?id=907>,  acessado no dia 20 de fevereiro de 2013.  
13

 A Syngenta se propõe a acabar com a fome a partir da estratégia de ―uso intensivo da tecnologia na produção 

agrícola‖ e que ―torna possível produzir mais com menos e desenvolver uma agricultura sustentável, fruto de 

uma abordagem sistêmica que conecte corretamente tecnologia, terra e pessoas‖. Em 2011 ganhou na categoria 

Defensivos Agrícolas o prêmio de melhores do Agronegócio. Essa é uma premiação realizada pela revista Globo 

Rural, da Editora Globo, com base em dados levantados pela Serasa Experian. Syngenta. História. Disponível 

em: <http://www.syngenta.com/country/br/pt/sobreasyngenta/historia/Pages/home.aspx>,  acessado no dia 20 de 

fevereiro de 2013. 
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No Brasil houve um aumento maior no uso de agrotóxicos do que na área plantada 

(CARNEIRO et al.2011) o que mostra a intensificação do uso dos agrotóxicos nos cultivos. O 

IBGE apresenta crescimento de 4,70% da área plantada com lavouras temporárias (tendo esse 

aumento se dado principalmente no cultivo de cana de açúcar, soja e milho), de 2010 para 

2011. Enquanto o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindag) 

referente ao mesmo período apresenta 10% de aumento na quantidade vendida de agrotóxicos. 

Ou seja, 5,30% a mais de uso de agrotóxicos do que da expansão da área plantada. 

A contaminação de alimentos na mesa do brasileiro é uma realidade, segundo dados 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) através do Programa de Análise de 

Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) referente ao ano de 2009, informa que: 

 

No caso dos agrotóxicos, o rigor do registro de agrotóxicos e afins e o 

incremento das ações de educação sanitária, da normatização e da 

fiscalização da sua produção pela ANVISA/Ministério da Saúde, assim 

como o controle da comercialização e do uso pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, a ampliação  das  atividades de extensão agrícola 

pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, e  o desenvolvimento das 

políticas de financiamento, de formação e de informação dos diferentes 

órgãos, teriam por efeito a redução das taxas de incidência de, entre outros 

efeitos, neuropatias, nefropatias, doenças hepáticas, distúrbios de 

funcionamento glandulares, abortos, malformações fetais e câncer em 

diferentes órgãos e, em consequência, os custos do atendimento pelo Sistema 

Único de Saúde – SUS. Este panorama, associado aos 7.677 casos de 

intoxicação aguda (7,64% do total de casos de 2009) por agrotóxicos de uso 

agrícola, ou desviados ilegalmente para serem usados como raticida 

domiciliar (PARA, 2010, p.5). 

 

As amostras se dão através da coleta dos alimentos, que tem o objetivo de verificar 

se os produtos comercializados possuem a qualidade exigida pela lei que autoriza o uso dos 

agrotóxicos. Com a análise realizada pelo PARA (2010) 28% das amostras de culturas foram 

consideradas insatisfatórias e as principais irregularidades, considerando os IA (Ingredientes 

Ativos) pesquisados, foram: 

 

 Presença de agrotóxicos em níveis acima do LMR
14

 em 42 amostras, 

correspondendo a 1,7% do total; 

                                                 

14
 LMR – Limite máximo de resíduos. O LMR é estabelecido pela ANVISA por meio da avaliação de estudos 

conduzidos em campo pelos pleiteantes ao registro ou à alteração pós-registro. Neles são analisados os teores de 

resíduos que permanecem nas culturas após a aplicação dos agrotóxicos, respeitadas as Boas Práticas Agrícolas 

(BPA). Avalia o risco da exposição dietética da população. (PARA, 2010, p.6). 
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 Constatação de agrotóxicos não autorizados (NA) para a cultura em 605 

amostras, correspondendo a 24,3% do total e; 

 Resíduos acima do LMR e NA simultaneamente em 47 amostras, 

correspondendo a 1,9% do total. (PARA, 2010, p.13). 

 

Para Carneiro et al. (2011, p.585) ―as medidas paliativas, como lavagem das 

hortaliças ou frutas, estão longe de amenizar as verdadeiras causas desse grave quadro de 

contaminação‖. A Nota Técnica do PARA informa as consequências de se ingerir 

agrotóxicos: 

 

De acordo com os conhecimentos científicos atuais, se ingerirmos 

quantidades dentro dos valores diários aceitáveis (IDA) não sofreremos 

nenhum dano à saúde. Existem estudos que indicam que, se ultrapassarmos 

essas quantidades, as consequências poderão variar desde sintomas como 

dores de cabeça, alergia e coceiras até distúrbios do sistema nervoso central 

ou câncer, nos casos mais graves de exposição, como é o caso dos 

trabalhadores rurais. (Nota Técnica de Esclarecimento sobre o Risco de 

Consumo de Frutas e Hortaliças Cultivadas com Agrotóxicos, 2010). 

 

A ingestão dos agrotóxicos pode ser direta ou indireta, e os impactos desses 

processos químicos na agricultura podem ser notados mesmo em territórios onde não há o uso 

dos agrotóxicos. No caso de Japaratuba, onde realizamos a pesquisa, quando há pulverização 

da cana de açúcar, principalmente a aérea, ocorre a contaminação das culturas camponesas, 

prejudicando a saúde dos camponeses e também indiretamente, a população urbana. Como 

nos fala um camponês,  

 

Um médico da universidade, eu esqueci até o nome dele agora, fez uma 

pesquisa dos agrotóxicos que tão aplicando nas verduras. Aquilo lá é um 

crime, rapaz, um crime, você come veneno, você come veneno sabendo, o 

povo tá sabendo que tá comendo é veneno, rapaz. Aí ele disse o que é que 

causa nas pessoas, os tipos de doença que causa nas pessoas, não é você 

comer agora que vai adoecer agora. Aos poucos vai causando aqueles 

problemas, mais tarde está uma coisa irreversível, que nem é o que nós 

estamos vendo aí (Gabriel, Trabalho de campo, outubro, 2012). 

 

Em um município com a extensão territorial de 364,899 km², como é o caso de 

Japaratuba, esse veneno chega às culturas dos camponeses e destrói tudo, afetando a saúde, 

principalmente das crianças e dos idosos. Assim como chega também ao distrito do 

município, contaminando sem que as pessoas percebam, já que os problemas de saúde 
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evidenciados a longo prazo, como é o caso do câncer, que pode ser proveniente da exposição 

ao agrotóxico, ainda que indiretamente. 

No caso do PA 13 de Maio, uma das assentada, buscou a coordenadora de Meio 

Ambiente do INCRA, para entrar com processo no Ministério Público por causa do uso do 

veneno por meio de pulverização aérea. As fotografias a seguir foram tiradas por um 

camponês, e mostram um avião fazendo a pulverização aérea em outubro de 2012. As fotos 

são parte de um processo que denúncia a pulverização aérea realizada pelas fazendas de cana 

de açúcar e encontra-se no Ministério Público Federal.  

 

Figura 1 - Pulverização aérea 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Processo PR-SE-00014215/2012 e N° 269/2012. Trabalho de campo, outubro de 2012. 

 

Em pesquisa de campo, um apicultor do PA 13 de Maio, território da pesquisa, 

explicou que o veneno aplicado na cana afeta também os apicultores, acarretando na morte de 

enxames de abelhas, também provoca a transformação do mel, que deixa de ser 

agroecológico, pois quando a pulverização cai em uma abelha que está buscando pólen, e essa 

abelha volta ao apiário, contamina todas as outras. A busca por pólen vai além do que pode 

ser delimitado pelo produtor. Durante os períodos mais secos, principalmente no verão, se as 

abelhas forem buscar pólen ao redor do assentamento, onde só há cana, o mel ficará 

contaminado.
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Figura 2 - Pulverização aérea 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Processo PR-SE-00014215/2012 e N° 269/2012. Trabalho de campo, outubro de 2012. 
 

A pulverização aérea é típica de áreas de grande produção (monocultivos). Para 

Conceição (2004, p.6) ―o necessário torna-se supérfluo para justificar-se o seu não-valor de 

uso, enquanto a economia de mercado perversamente cria o fetiche da necessidade 

lucrativamente produzida a serviço da reprodução ampliada do capital‖. 

Além do controle da produção, as empresas-rede são voltadas a um mercado 

específico de transformação em produtos industrializados que vão retornar ao produtor inicial 

por preços maiores além de juros e impostos. A comercialização também é concentrada em 

poucas empresas principais. As empresas investem em pesquisa e desenvolvimento, tecnifica 

a produção assim como criam em seus laboratórios substâncias para substituir os alimentos.  

Como é o caso da margarina, por exemplo, que segundo as especialistas,  

 

Não contém nenhum nutriente. ―Devido à sua estrutura, não é reconhecida 

pelo corpo como alimento‖, observa Murta. Ela explica que a margarina é 

produzida artificialmente, por meio do processo de hidrogenação de óleos 

vegetais, para ficar sólida
15

 (CAMPOS, 2012). 

 

Esse processo se dá em diversas substâncias que são colocadas na sociedade para 

suprir os alimentos. 

                                                 

15
 http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2012/10/16/aprenda-como-substituir-manteiga-e-

margarina-por-alternativas-mais-saudaveis-e-saborosas.htm 
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O organograma 2 mostra produtos alimentícios industrializados em uma cadeia 

oligopolista mundial sob o controle de 10 empresas principais.  
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Organograma 2 - Oligopólio dos produtos alimentícios industrializados 

Fonte: http://urbscapeblog.wordpress.com/tag/consumidor, acessado no dia 18 de junho de 2012. 

 



31 

 

Para compreender o que esse organograma apresenta, o que entra em jogo não é 

simplesmente uma marca ou as aquisições realizadas por elas, é relevante pensar que com a 

divisão internacional do trabalho, entre países ricos e pobres, no discurso de promover o 

desenvolvimento para os países pobres e propiciar o bem estar dos ricos, o produto é 

produzido de forma mundializada em que os custos de produção se tornem cada vez menores 

para aumentar os lucros. Compreende-se o oligopólio mundial: 

 

Como um ‗espaço de rivalidade‘
16

, delimitado pelas relações de dependência 

mútua de mercado, que interligam o pequeno número de grandes grupos que 

(...) chegam a adquirir e conservar a posição de concorrente efetivo no plano 

mundial. O oligopólio é um lugar de concorrência encarniçada, mas também 

de colaboração entre grupos (CHESNAIS, 1996, p. 93). 

 

Com o desenvolver de tanta tecnologia não tem sentido que ainda haja fome e mortes 

em números altos por doenças que já tem cura. O caso é que a fome deixou de ser um 

problema a ser resolvido e se tornou uma matéria importante para afirmação das 

multinacionais. Que apresentam soluções paliativas de substâncias ―nutricionais‖ que 

substituem os alimentos, de desenvolvimento para as populações que na verdade tem custos 

muito maiores, e da necessidade do capital do desenvolvimento desigual para promover-se. 

Como afirma Bové e Dufour, 

 

A indústria alimentícia passou a considerar muito rapidamente o produtor 

agrícola como um mero fornecedor de matérias-primas cujas características 

devem sobretudo corresponder às exigências de fabricação; não as do 

consumo, a não ser incidentalmente (2001 p.84). 

 

Para Werner e Weiss (2003) as marcas se baseiam em um poder da imagem que tem 

sido elaborada através de ações publicitárias milionárias. Para esses autores  

 

Si las marcas se presentan a sí mismas como muy modernas, sociales, 

saludables, amantes de la sana competencia, de los niños, de lo multicultural, 

de la mujer, de la familia y del medio ambiente, es lícito juzgarlas de 

acuerdo con los parámetros que ellas se imponen (…) Sin embargo, son las 

grandes corporaciones en que se desarrollan estos procesos. En definitiva, 

las empresas líderes – por lo general, las marcas conocidas – fijan los precios 

del mercado internacional (WERNER; WEISS, 2003, p. 35-36). 

                                                 

16
 Referência do próprio autor Chesnais – Não utilizamos aqui o termo ―espaço‖ em sentido geográfico ou 

geopolítico, e sim na acepção conceitual de ―meio ideal ou abstrato‖, delimitado por determinadas relações. 

Nossa definição tem origem em certas análises de F. Perroux sobre as formas de concorrência.  
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A questão que se apresenta nas marcas vai além de um simples desenho, os logotipos 

que também recebem altos investimentos publicitários, homogeneizam os sabores, as texturas, 

a cultura (no caso a expressão da cultura através da alimentação) e transformam as relações. 

Para Bové e Dufour (2001, p.85) ―prazer e alimentação são indissociáveis, ou deveriam sê-lo, 

mas nas famílias as pessoas não se encontram necessariamente à noite para comer juntas‖. 

O controle se dá em diferentes formas, seja na produção, no processo de circulação 

da mercadoria industrializada, que valoriza o IED sob a agricultura, seja ele nacional ou 

mundializado, o investimento em pesquisa e desenvolvimento que tecnifica a produção, e com 

o ramo da construção da necessidade da utilização dos pacotes prontos para produção, 

realizado através do marketing, com a produção de significados (com o auxilio das marcas), 

em rede com os créditos. 

 

O capital define-se como um valor (que, no caso das multinacionais, atingiu 

determinada massa), cujo objetivo é a auto-valorização, a obtenção de lucro, 

em condições nas quais o ramo industrial, bem como a localização 

geográfica do comprometimento do capital têm, em última análise, caráter 

contingente. Nessas condições, um dos atributos ―ideais‖ do capital, que é 

também, mais do que nunca, um dos objetivos concretos colocados pelos 

grupos, é a mobilidade, a recusa a se prender a determinadas modalidades de 

comprometimento setorial ou geográfico – qualquer que tenha sido sua 

importância na formação e crescimento do grupo –, bem como a capacidade 

de se soltar, de desinvestir tanto quanto de investir (CHESNAIS, 1996, 

p.81). 

 

Com esse formato da produção alteram-se as relações territoriais
17

, já que o interesse 

capitalista não se dá mediante somente a propriedade da terra. Sendo ele flexível em sua 

produção mundializada não precisa ficar refém de um território, mas no controle e na 

apropriação da produção, é capaz de extrair a renda da terra mesmo sem a propriedade, 

extraindo lucro desde a produção da matéria prima ao produto industrializado. 

Para Chesnais (1996, p.300) a acumulação fordista propiciou a estabilidade e a 

acumulação capitalista baseada em ―três séries de formas institucionais [que] parecem ter sido 

particularmente ―essenciais‖‖: a primeira é ―ter feito do trabalho assalariado a forma 

absolutamente dominante de inserção social e acesso à renda‖, a segunda ―um ambiente 

                                                 

17
  Relações territoriais no caso da organização em que as empresas passam a se instalar de forma mais em fluxo 

do que fixa. 
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monetário internacional estável, esse era baseado em taxas de câmbio fixas entre moedas 

soberanas‖ e a terceira considerada como mais importante forma seria: 

 

A existência de Estados dotados de instituições suficientemente fortes para 

impor ao capital privado disposições de todo o tipo e disciplinar o seu 

funcionamento, e dispondo de recursos que lhes permitam tanto suprir as 

deficiências setoriais do investimento privado, como fortalecer a demanda 

(CHESNAIS, 1996, p.300). 

 

Essas três formas que ele aponta no processo de acumulação, estabilidade e expansão 

capitalistas foram todas ―se não destruídas, pelo menos seriamente danificadas‖ (CHESNAIS, 

1996, p. 300) com o modelo produtivo, pois atualmente o modelo de produção dominante 

mostra ―sua incapacidade de gerir a existência do trabalho assalariado [...] apelando para o 

exército industrial de reserva [...] criando concentrações urbanas desumanas e 

inadministravéis‖ (CHESNAIS, 1996, p.300-301). 

As empresas-rede se articulam não só para controlar a produção agrícola, mas 

também o produto manufaturado que vai ser produzido, a mídia que divulga a necessidade do 

novo produto etc. Apresentando-se como a possibilidade de transformação necessária para 

garantir a segurança alimentar, rompe com a soberania dos países. Entretanto as organizações 

camponesas são impulsionadas nesse processo a questionar, lutar e quebrar com o 

desenvolvimento desigual, ressignificando o conceito de soberania alimentar por quem de fato 

produz o alimento. 

 

1.3 - Agroecologia que produz soberania alimentar 

 

De forma alternativa ao modelo capitalista da produção de monocultivos sob o 

controle das empresas mundializada, é proposto pelos movimentos sociais a agroecologia que 

é um modelo que gera, sobretudo, a possibilidade da soberania e segurança alimentar desde os 

povos para os povos. Compreende-se que a produção de uma soberania alimentar construída 

de baixo para cima (dos povos para o Estado) é a luta das camponesas e camponeses. 

Após a 1° Guerra Mundial, os territórios destroçados pelos conflitos, passaram a ter 

dificuldade para alimentar as próprias populações. Decorrentes das consequências da guerra, 

dos flagelos sociais, a questão da fome e da insegurança alimentar, passa a ser discutida como 

um problema de Segurança Alimentar, que nesse momento é compreendida como a: i) 
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Provisão de alimentos como questão de segurança nacional; ii) Procedência militar; iii) 

articulação da capacidade de produção e armazenamento de alimentos.  

Com a 2° Guerra Mundial se intensifica a destruição multidimensional do espaço, 

nesse período houve a criação de planos (Marshall) e organismos supranacionais para a 

reconstrução pós-guerra (FMI, BM, GATT) dentre esses, entre 1943-1945 a criação da 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação – FAO – e de estruturas de 

ajuda alimentar para os países que tiveram seus espaços alimentares destruídos. 

 

Esses países puderam recompor sua agricultura e seu aparelho produtivo de 

tal forma que em poucos anos passaram a figurar nas listas dos exportadores 

líquidos de alimentos. Esse resultado foi alcançado por meio de fixação de 

preços elevados aos produtores locais e barreiras à entrada de alimentos 

importados (...) sob a pressão da alta dos preços do petróleo, que havia 

também empurrado o custo dos alimentos para cima. Para agravar a situação, 

o mundo vivia um período de escassez provocada pelos problemas 

climáticos, por extremo protecionismo e pela Guerra Fria, com os alimentos 

(ou a falta deles) sendo -utilizados como arma de dissuasão (BELIK, 2011). 

 

O alimento é visto como arma, como é expresso na fala do ex-secretário de 

agricultura dos EUA ―O alimento é um instrumento. É uma arma de negociação‖ (BUTZ, 

1974). Sendo a ajuda alimentar uma arma do imperialismo norte americano, no discurso do 

combate à fome propondo ―alternativas‖ de subserviência dos países pobres.  

 

O modelo neoliberal conduz à proposta da sustentabilidade, propondo a 

alternativa da estratégia do crescimento econômico capitalista pelo equilíbrio 

entre as condições ecológicas e valores ambientais, com a introdução do 

discurso ideológico da existência do capital natural, humano social e 

cultural, possibilitando pensar o desenvolvimento alternativo com equidade e 

justiça social, sem questionar o trabalho como mercadoria e a produção 

intensiva através dos recursos naturais. (CONCEIÇÃO, 2004, p.6). 

 

O fim do Estado-Nação, a mundialização, o livre comércio, a transnacionalização e 

as disputas oligárquicas foram principais pontos de ameaça à soberania dos países pobres. 

Para Oliveira, 

 

Estamos, pois, diante de uma terrível contradição. Quem produz, produz 

para quem paga mais, não importa onde ele esteja na face do planeta. Logo, 

a volúpia dos que seguem o agronegócio vai deixando o país vulnerável no 

que se refere à soberania alimentar. Como as commodities (mercadorias de 

origem agropecuária vendidas nas bolsas de mercadorias e de futuro) 

garantem saldo na balança comercial, o Estado financia mais as ditas cujas. 
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Então, mais agricultores capitalistas vão tentar produzi-las. Dessa forma, 

produz-se o saldo da balança comercial que vai pagar os juros da dívida 

externa. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo (2004, [s/n]). 

 

No Brasil o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA 

(2009), compreende que, 

 

Segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente de uma alimentação saudável, de qualidade, em 

quantidade suficiente e de modo permanente, devendo ser totalmente 

baseada em práticas alimentares promotoras de saúde, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, como um direito do brasileiro de se 

alimentar devidamente, respeitando particularidades e características 

culturais de cada região (SOUZA, 2009, p.116). 

 

O conceito de segurança alimentar foi definido na 1ª. Conferência Mundial sobre 

Alimentação, realizada em Roma, em 1996, como a situação em que todas as pessoas, durante 

todo o tempo, têm acesso à alimentação suficiente, segura, nutritiva e de custo acessível para 

manter uma vida saudável e ativa. Entretanto, não importa como nem de onde vem o 

alimento. É na contramão dessa história que estão outros atores, 

 

Como os movimentos sociais e ambientais que defendem agricultura 

camponesa, reforma agrária, preservação da biodiversidade. Até pouco 

tempo estes movimentos participavam de lutas distintas, tanto do ponto de 

vista dos objetivos quanto das formas de ação. Recentemente começaram a 

unir forças motivados de um lado por um inimigo comum, o agronegócio, e 

por outro lado por um objetivo convergente a luta pela soberania alimentar. 

Esses atores trazem a tona o paradoxo de que quanto mais cresce o 

agronegócio mais falta alimentos para o povo. Tanto que o Brasil é um 

grande exportador de alimentos, porém milhares de pessoas passam fome no 

país. E isso também ocorre em outros países latino-americanos como 

Uruguai e Argentina, por exemplo (CAMPOS, C.; CAMPOS, R., 2007, p.2). 

 

Esses atores se organizam para criar alternativas de produção que levem a soberania 

alimentar. A nível mundial na década de 90, mas precisamente em 1993 se reúnem em Mons 

na Bélgica e fundam a Via Campesina inicialmente com 46 organizações camponesas de todo 

o mundo, construindo a Declaração de Mons (1993) em que foram apontados os direitos do 

agricultor do/no campo, buscando sua autonomia de decisão, reconhecimento de sua 

organização, cultura, respeito ao meio ambiente entre outros aspectos. 

A Via Campesina então surge da estruturação capitalista que cria condições para os 

agricultores se unirem contra o modelo neoliberal. Segundo Desmarais (2007, p. 120) foi a 
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―liberalización económica y la globalización del modelo industrial de la agricultura estimuló a 

los líderes campesinos y agrícolas del Norte y del Sur a movilizarse más allá de las fronteras 

nacionales hasta llegar a todos los continentes‖. Explica que a Vía Campesina,  

 

Sostiene que el modelo industrial globalizado unido al aumento de la 

liberalización del comercio de alimentos, está conduciendo a la destrucción 

de la biodiversidad, la pérdida de la diversidad cultural, la degradación del 

medio ambiente, el aumento de la disparidad, y el empobrecimiento de las 

zonas rurales. Plantea que las políticas neoliberales están sustentadas por los 

abusos de los derechos humanos y la creciente violencia en las zonas rurales 

– dirigidas a intimidar a los campesinos – mientras la liberalización 

económica pone en peligro la seguridad alimentaria y amenaza el sustento y 

la propia supervivencia de las familias campesinas (DESMARAIS, 2007, 

p.167). 

 

A inserção da OMC na agricultura mundial tem alimentado as corporações que 

foram apresentadas no discurso da produção para atingir os objetivos do milênio, sendo o 

primeiro deles acabar com a fome e a miséria. De contrapartida a Via Campesina tem 

oposições divergentes e constrói sua organização mundializada, não se opondo ao comércio 

agrícola ―ésta enfoca el comercio desde un punto de vista humano a diferencia del esquema 

excluyente orientado al mercado‖ (DESMARAIS, 2007, p.171). Segundo Campos, C. e 

Campos, R., 

 

A crítica da Via Campesina é que as políticas de segurança alimentar se 

preocupam só em garantir alimentos sem se importar onde e como são 

produzidos e isso favorece o agronegócio e contribui para inviabilizar a 

agricultura camponesa, uma vez que a mera oferta de alimentos pode ser 

atendida através da importação ou da produção em larga escala de alguns 

produtos em forma de monocultura. 

Além disso, na concepção da Via Campesina o conceito de segurança 

alimentar não questiona a qualidade dos alimentos, podem ser transgênicos 

ou ecológicos, e nem a padronização alimentar que está sendo imposta pelos 

conglomerados que atuam no setor do agronegócio (2007, p.7). 

 

A concepção de soberania vem desde a teoria clássica da política exatamente no 

momento de afirmação do Estado Nacional, fundamentada principalmente por Bodin, Hobbes 

e Rousseau. A soberania é uma autoridade superior que não pode ser limitada por nenhum 

outro poder. É necessário o debate sobre esse conceito desde a teoria clássica para o 

entendimento do fenômeno estatal, pois compreende-se que não há Estado seguro sem 

soberania.   
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Para Bodin (s/d, p.24) "sovereignty is that absolute and perpetual power vested in a 

commonwealth". esse é o conceito central para desenvolver suas reflexões sobre o poder 

soberano. Entretanto Bodin compreendia que o poder advinha da condição natural. Como 

afirma que ―Similarly sovereign power given to a prince charged with conditions is neither 

properly sovereign, nor absolute, unless the conditions of appointment are only such as are 

inherent in the laws of God and of nature‖ (s/d, p.27).  

Para Hobbes ―o homem, antes da formação de um Estado, vive num estado de 

natureza, que se caracteriza pela luta de todos contra todos, pois todos são livres para fazerem 

o que bem entenderem‖ (SIMON, 2010, p.1).  Nesse sentido, o único modo de garantir a 

propriedade privada é pelo emprego da força individual ou pela reunião de alguns indivíduos, 

através de um pacto social. Esse pacto que representaria todos era o próprio Estado. Na 

construção do seu pensamento não há um poder divino, como pensava Bodin, mas uma 

aceitação natural de uma liderança. 

Esse poder absoluto, da soberania, quando nas mãos de uma pessoa não poderia ser 

utilizado em seu beneficio próprio, mas era necessário que fosse pelo bem coletivo. Dentro 

dos ideais liberais da sua época, Rousseau defende a soberania popular, que tem como 

essência o interesse público.  O poder que vem de todos embora seja controlado por um corpo 

uno que Rousseau chama de "corpo político". 

Foucalt (1979, p.5) faz um contraponto mostrando que essas teorias da soberania 

estão vinculadas a uma forma de poder ―que se exerce muito mais sobre a terra e seus 

produtos do que sobre os corpos e seus atos: se refere à extração e apropriação pelo poder dos 

bens e da riqueza e não do trabalho‖. Esse novo poder na sociedade burguesa ―foi 

fundamental para a constituição do capitalismo industrial e do tipo de sociedade que lhe é 

correspondente; este poder não soberano, alheio à forma da soberania, é o poder disciplinar‖. 

 

A partir do momento em que as coações disciplinares tinham que funcionar 

como mecanismos de dominação e, ao mesmo tempo, se camuflar enquanto 

exercício efetivo de poder, era preciso que a teoria da soberania estivesse 

presente no aparelho jurídico e fosse reativada pelos códigos (FOUCALT, 

1979, p.5). 

 

Portanto o Estado se tornava soberano por meio do Direito. É com essas novas 

máscaras capitalistas de opressão as trabalhadoras e trabalhadores, camponesas e camponeses 

que buscam uma forma de organização local com pautas mundializada. E ressignifica o 
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conceito de soberania, compreendendo como poder do povo de decidir sobre si mesmo, a 

partir de diferentes dimensões e escalas. Para Rosset, 

 

Food sovereignty goes beyond the concept of food security, which has been 

stripped of real meaning. Food security means that every child, woman, and 

man must have the certainty of having enough to eat each day; but the 

concept says nothing about where that food comes from or how it is 

produced. Thus Washington is able to argue that importing cheap food from 

the US is a better way for poor countries to achieve food security than 

producing it themselves. But massive imports of cheap, subsidized food 

undercut local farmers, driving them off their land. They swell the ranks of 

the hungry, and their food security is placed in the hands of the cash 

economy just as they migrate to urban slums where they cannot find living 

wage jobs. To achieve genuine food security, people in rural areas must have 

access to productive land and receive prices for their crops that allow them 

to make a decent living (2003, [s/n]). 

 

O conceito de soberania construído no Equador desde os povos andinos está refletido 

na assembleia popular do país, como uma proposta plural. Para Acosta (2010, p. 25), que fez 

parte do governo de Rafael Correa, ―la soberanía implica conservar el territorio y su 

patrimônio. Implica proteger especialmente el territorio habitado por aquellos grupos sociales 

más vunerables‖, ou seja o agir localmente que Conceição (2004) discute. A soberania deve 

ser compreendida desde o viés econômico, político, energético, financeiro, monetário, 

tecnológico, ambiental, do corpo etc (ACOSTA, 2010).  

 

La soberanía Alimentaria busca sentar las bases para el acceso permanente a 

alimentos sanos, culturalmente apropiados y producidos localmente, 

principalmente por la población campesina. Pone en énfasis en el derecho de 

los pueblos a controlar los elementos claves de la producción: tierra, agua, 

semillas, así como la implementación de procesos de comercialización 

equitativos y solidarios. (CARRERA, 2010, p.77). 

 

Os movimentos sociais camponeses ressignificam o conceito de soberania e 

defendem que a luta pela soberania alimentar leva a segurança alimentar. Como afirma a 

Associación Nacional de Agricultores Pequeños – ANAP – o mais importante é a soberania 

alimentar, 

  

Porque la soberanía alimentaria es la posibilidad que tienen una localidad, 

territorio, municipio, provincia o país de producir los renglones agrícolas 

tradicionales sin dependencia externa. La seguridad alimentaria es la que 

garantiza los alimentos a una localidad, territorio, municipio, provincia o 

país con la producción en el país y la dependencia externa. Mediante la 
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seguridad alimentaria se abastece de alimentos un país, pero no se alcanza la 

soberanía alimentaria  (SOSA, 2011, p.148). 

 

Essa ressignificação a partir dos movimentos sociais, se dá principalmente a partir da 

inserção das mulheres na Via Campesina, quando chamam a atenção para esse debate sendo 

apontados na Declaração de Mons (1993). O conceito de soberania alimentar tem causado 

impacto porque foi lançado em um momento em que nas organizações havia um acirramento 

da luta de classes, em meio às crises econômicas, entre guerras e com o triunfo mais brutal do 

neoliberalismo. Para se contrapor a forma neoliberal do acesso a alimentação a Via 

Campesina propõe o conceito de Soberania Alimentar sendo, 

 

O direito dos povos de definir suas próprias política e estratégias 

sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam 

o direito a alimentação para toda a população com base na pequena e média 

produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade de modos 

camponeses, pesqueiros e indígenas de produção agropecuário, de 

comercialização e de gestão dos espaços rurais, nos quais a mulher 

desempenha um papel fundamental.  A soberania alimentar favorece a 

soberania econômica, política e cultural dos povos. Defender a soberania 

alimentar é reconhecer uma agricultura com camponeses, indígenas e 

comunidades pesqueiras, vinculadas ao território; prioritariamente orientada 

a satisfação das necessidades dos mercados locais e nacionais.(...) 

(Declaração final do Fórum Mundial de Soberania Alimentar, assinada pela 

Via Campesina, Havana, Cuba/2001, apud Campos, C; CAMPOS, R., 2007, 

p.7) 

 

A Via Campesina compareceu à Roma durante a Cumbre Alimentária Mundial
18

 

(1996) propondo pela primeira vez, a Soberania Alimentar, para combater a fome e a pobreza. 

Ao fazê-lo rompe como a maioria das ONGs e rechaça os princípios da OMC: ―direitos de 

exportar‖, a expansão dos transgênicos, o controle sobre as sementes, e a segurança alimentar. 

 

No momento em que a FAO definiu que o acesso à alimentação deve ser 

regulamentado pelo mercado. Nesse momento, as organizações camponesas 

declaram que o direito à alimentação não pode ser regulamentado pelo 

mercado e inauguram o conceito de SA [Soberania Alimentar], como o 

princípio através do qual os povos têm direitos soberanos para definir como 

produzem, como intercambiam e como consomem seus alimentos 

(Montecinos [s.d]) grifo nosso. 

 

                                                 

18
  Conferência Mundial sobre Alimentação 
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Para Camila Montecinos [s.d] ―a Via Campesina entende que a Soberania Alimentar 

não é mais um conceito e sim um princípio‖. Para Desmarais (2007) a soberania alimentar 

para a Via Campesina é vista como; 

 

i) suministrar precios competitivos para los agricultores (hombres y 

mujeres), lo que supone un poder para proteger los mercados internos contra 

las importaciones de bajos precios; ii) Regular la producción de los 

mercados internos para abolir la creación de excedentes; iii) Detener el 

proceso de industrialización de los métodos de producción y desarrollar una 

producción sostenible basada en familia agraria; iv) Abolir cualquier ayuda a 

la exportación directa o indirecta (DESMARAIS, 2007 p. 56-57). 

 

Por isso há construção desde os movimentos sociais camponeses por um projeto de 

produção alimentar que esteja vinculado a suprir as necessidades populacionais 

principalmente dos seus Estados, levando em consideração a relação com a natureza, não 

utilizando dos agrotóxicos que contaminam os alimentos e os seres humanos, dando 

autonomia de escolha aos camponeses e independência das corporações transnacionais. 

Para isso a Via Campesina constrói a alternativa de produção através da 

agroecologia, que é um modo de produção pedagógico sustentável de autonomia camponesa e 

relação do ser humano com a natureza de forma respeitável. Alguns pontos que a Via 

Campesina apresenta para lutar pela agroecologia: 

 

• Respetar y cuidar a la Madre Tierra 

• Es producir alimentos sanos y buenos para nuestros pueblos 

• Es componente fundamental de la Soberanía Alimentaria – el ‗otro 

modelo‘ para el sistema alimentario, que defiende La Vía Campesina 

• Es apuntar directamente al capital en el campo y transformar el 

modelo productivo de dependencia, endeudamiento y riesgos tóxicos 

• Construir la autonomía (parcial) de las fuerzas del mercado 

• Es no competir con el agronegocio en el propio terreno de ellos 

• Es (re-) construir una cultura de resistencia, lucha e autonomía — y 

una identidad campesina que es necesaria para sobrevivir las crisis 

recurrentes en el campo (crédito, insumos, etc.) 

• Quita la rutina del trabajo agrícola, refuerza el uso de la inteligencia, 

la creatividad, genera un ambiente de trabajo más agradable. 

 

Esses pontos apresentados vão contra a lógica desenvolvimentista pregada pelo 

Estado. Nesse sentido, concordamos com a geógrafa Conceição (2004, p.8) ―a palavra de 

ordem se circunscreve na perspectiva de uma visão planetária, inscrita no agir globalmente, 
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pensar localmente ao tempo que se deve agir localmente e pensar globalmente‖. Essa 

perspectiva nos leva a pensar junto aos movimentos sociais. 

 

As mulheres representam, no mundo, cerca da metade dos 2,5 milhões de 

pequenos agricultores, criadores, habitantes das florestas e pescadores, cujos 

conhecimentos e trabalho cumprem papel fundamental na sustentabilidade 

dos diversos sistemas alimentares, particularmente nos países em 

desenvolvimento. Na América Latina e Caribe, são responsáveis por 45% da 

produção de alimentos. Paradoxalmente, compõem a maior parcela de 

pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e sujeitas ao drama da fome e 

desnutrição em várias partes do mundo (PACHECO, 2009, p.4). 

 

É possível notar a participação das mulheres na América Latina e Caribe, as 

experiências exitosas com a agroecologia, a transformação da sua realidade, e a resistência 

como forma de demarcação do seu território. E desde a agroecologia, a inserção na vida 

política, assim pensando articuladas internacionalmente agem no local a partir de ações que 

parecem ser pontuais, mas que são impulsoras de transformações no modo de produção e nas 

relações sociais. 

O abastecimento alimentar em Cuba sempre foi dependente. Mesmo despois do 

processo de revolução, havendo realizado a reforma agrária, a opção de produção cubana era 

de importação de alimentos e venda de petróleo a preços baixos a União Soviética. Com a 

queda da URSS, a crise dos anos 90 e o fechamento com o comércio exterior o país foi 

obrigado a promover práticas de autonomia, recuperação dos solos desgastados pelo 

monocultivo intensivo da cana de açúcar, incentivos para população retornar a trabalhar no 

campo a fim de promover soberania alimentar.  

 

Cuba ha logrado una soberanía alimentaria, pero aún no ha alcanzado la 

seguridad alimentaria, faltan renglones de la alimentación por problemas del 

bloqueo y por problemas financieros, estas limitaciones financieras no 

permiten que Cuba haya alcanzado la plena seguridad alimentaria. Por eso es 

importante el desarrollo de la agroecología y de los paquetes tecnológicos 

para no depender de insumos y sea más fácil alcanzar la seguridad 

alimentaria (SOSA, 2011, p.148-149). 

 

A Associación Nacional de Agricultores Pequeños – ANAP – é uma organização que 

nasce das lutas camponesas em todo o território cubano, na década de 30, se incorporando a 

luta revolucionária com a produção de alimentos, consolidando-se em 1961. Atua em todos os 

municípios do país que tenham camponeses. Atualmente foi construído um relato da história 
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de vida das mulheres do movimento, que apontam algumas transformações, os impasses 

enfrentados e as alternativas como fala a camponesa Griselda Pérez Martín;  

 

Tenemos mujeres directamente vinculadas a la agricultura en las distintas 

fincas (…) Para ser más exacta, de ciento ochenta y siete cooperativistas, 

cincuenta son mujeres. Hemos tratado de rescatarlas para las tareas y la vida 

de la ANAP. Y puedo decir que los talleres de género que se realizan en la 

cooperativa, en el municipio, en la provincia y hasta en la nación, resulta 

decisivos (JIMÉNEZ; MARTÍNEZ, 2009, p.45). 

 

Em Cuba, a participação das mulheres se dá em todas as esferas do processo 

produtivo, seja ele do fazer ciência, buscando desde a microbiologia de combate as doenças e 

pragas, da técnica, da prática e do resgate a cultura camponesa através de práticas de campo 

condicionalmente
19

 esquecidas. Silvia Julia Ibarra Alfonso, que faz liderança do Centro para 

la Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos – CREE, explica como levou aos 

camponeses ao despertar desse condicionamento. 

 

Combinamos la capacitación con un trabajo experimental en las áreas 

colindantes a la cooperativa. Hicimos las cosas bien y quedó claro para todos 

que nuestros productos eran efectivos y que los químicos no eran la única 

solución. Todo eso coincidió con el inicio del Período Especial, de modo que 

la escasez de productos químicos provocó el uso de bio-preparados en la 

práctica. Nos ayudó a trabajar fuertemente la agricultura sostenible y el 

desarrollo agroecológico. En ese momento la ANAP rescató prácticas de 

campo que, a pesar de sus buenos resultados, habían quedado en el olvido 

(JIMÉNEZ; MARTÍNEZ, 2009, p.86-87). 

 

Muitas experiências agroecológicas fluíram exitosas, e outras no processo de 

transição foram se adequando. Há inserção da mulher e do seu pensar desde as implicações 

das condições físicas e das múltiplas jornadas de trabalho, nesse sentido se enxergam 

vanguarda na participação do processo de reorientação agrícola ―antes se cosechaba caña de 

azúcar. Hoy la tierra muestra una producción de distintos colores, diversa‖ (JIMÉNEZ; 

MARTÍNEZ, 2009, p.130) 

                                                 

19
 Apresentamos como condicionalmente porque no modo de produção capitalista (e mesmo tratando de Cuba 

essas práticas estavam condicionadas a subserviência. Um dos impulsionadores da transformação foi o processo 

revolucionário que levou e leva o país a construir autonomia e soberania) há dependência para produção porque 

há o controle desde a ciência, a técnica, os insumos, sementes, agrotóxicos, os ―pacotes‖, até a comida 

processada. 
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Em entrevista a chilena integrante da Associação Nacional de Mulheres Rurais e 

Indígenas – Anamuri – Camila Montecinos [s.d] afirma que ―A luta pela soberania alimentar é 

a luta pelo futuro da humanidade‖ e diz que: 

 

No Chile, destaca-se a defesa da semente camponesa, no qual o trabalho das 

mulheres tem sido chave, pois cuidam e conservam a semente e a mantém de 

uma geração a outra; e a intercambiam; fazem com que circule. Então, há 

uma prática muito propagada, descentralizada e popular de feiras de 

sementes, intercâmbio e aprendizagem. Em outros lugares, como nos 

Estados Unidos e no Canadá, alguns dizem que querem colocar em prática 

tudo o que se discute nas reuniões e nas estratégias de Soberania Alimentar; 

porém, não podem fazê-lo porque não têm sementes e são obrigados a 

comprá-las às companhias Dupont ou Monsanto. Aí está o tema da 

propriedade intelectual e da privatização das sementes. No Chile, em toda 

essa luta pela soberania alimentar está o rechaço ao Convênio Upov, que 

privatiza as sementes. Outra experiência interessante que tem sido 

fortalecida de maneira muito clara é a briga para começar a produzir de 

maneira mais agroecológica, que é a forma de recuperar os conhecimentos 

antigos, ancestrais, coletivos e voltar a aplicá-los à agricultura, para torná-la 

menos dependente de todos os insumos industriais. (MONTECINOS [s.d]) 

 

No Equador, a construção do conceito do buen vivir, chamado também de sumak 

kawsay é que direciona o debate para construção de uma nova Constituição em que seja 

levada em consideração, entre os vários pilares relevantes, a questão de gênero e do ambiente. 

Apesar das contradições do processo constituinte (T.León, 2008),  é fundamental pensar que o 

conceito de bem viver vem desde os povos indígenas e camponeses.  

É na busca pelo bem viver que a agroecologia se apresenta como possibilidade, como 

elemento chave no processo, e que tem levado a passos significantes a inserção política 

camponesa e indígena, principalmente da mulher, com experiências de recuperação de áreas 

(do ambiente) através da agroecologia. A autora Aguinara (2010) entende que com o 

neoliberalismo se produziu uma feminização do campo, 

 

La ampliación del tiempo del trabajo femenino para la producción de 

alimentos y la combinación de trabajos precarios: trabajo productivo agrícola 

convencional con trabajos productivos de los proyectos de desarrollo para el 

autoconsumo o trabajo informal (AGUINARA, 2010, p. 94) 

 

Com as tentativas de inserção da mulher no mercado de trabalho através de empregos 

com salário, os trabalhos por conta própria se tornam a possibilidade para gerar esse ingresso 

que permite a reprodução da vida, apesar de serem parte do sistema capitalista que ao passo 
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que exclui a mulher se retroalimenta da pobreza gerada, com a intensificação da exploração 

do seu trabalho. 

 

En estos procesos de empleo precario y autogestión, las mujeres 

aprendieron, en ciertas zonas del país, sobre procesos de producción agrícola 

orgánica bajo criterios agroecológicos y la promoción de servicios con 

controle de procesamiento y preparación de alimentos que sirvieron para 

mejorar la nutrición y la calidad de vida de los consumidores próximos: la 

familia y los compradores cercanos (AGUINARA, 2010, p. 95). 

 

As experiências das mulheres com a autogestão e a recuperação de saberes tem se 

dado por todo o país (Equador). Nesse contexto, sua participação no processo constituinte em 

que se encontra o país, se intensifica e toma sentido. Portanto, percebe-se que a experiência 

agroecológica não é só de manejo da terra e da produção, mas tem caráter político e de 

transformação social. 

Na Argentina, a palavra de ordem camponesa é ―¡Somos tierra para alimentar a los 

pueblos!‖ e no México ―¡Sin maiz no hay país!‖. Essas expressões de peso, da luta pela terra e 

pelo alimento, implica a contestação do modo de produção capitalista e propicia aos 

camponeses retomar suas práticas e saberes tradicionais por meio das diferentes 

cosmovisões
20

.  

No Brasil, a internacionalização da luta das mulheres se deu em 8 de Março de 2006 

e foi um marco na história de luta das mulheres da Via Campesina Brasil. Em Barra do 

Ribeiro, Rio Grande do Sul, cerca de duas mil mulheres camponesas organizadas pelo 

Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) e por outros movimentos vinculados à Via 

Campesina destruiu laboratórios de produção de mudas de eucaliptos da empresa 

transnacional Aracruz Celulose.  

―No Dia Internacional das Mulheres, foram organizadas duas atividades que colocam 

na cadeira dos réus as empresas transnacionais da agricultura e as políticas de Reforma 

Agrária do governo Lula‖ (Brasil de Fato, 2010) O ato foi concomitante a II Conferência 

Internacional sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, patrocinada pela Organização 

das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), que reuniu representantes de 81 

países. 

 

                                                 

20
 Cosmovisão pode ser compreendida com sistema pessoal de ideias e sentimentos acerca do universo e do 

mundo ou mesmo concepção do mundo. As diferentes cosmovisões desde a ideia da criação do mundo, desde os 

povos indígenas, desde a compreensão da criação do mundo, da evolução, entre outras. 
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Depois do protesto no horto florestal da Aracruz, as mulheres voltaram a 

Porto Alegre e, junto com os homens do acampamento no Parque da 

Harmonia, saíram em marcha pela Avenida Ipiranga rumo à Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Puc-RS).Com as mulheres à 

frente da marcha, os 3500 trabalhadores e trabalhadoras rurais caminharam 5 

quilômetros. Na chegada, foram recebidos com violência pela Polícia 

Militar, que tentou impedir as mulheres de entrar na universidade. Apesar 

disso, as mulheres furaram os bloqueios da polícia e chegaram às instalações 

externas do local. Na entrada do prédio, a tropa de choque com escudos em 

mãos impediu que as camponesas continuassem até a parte interna. Depois 

de negociações com a organização da Conferência da FAO, 50 integrantes 

da Via Campesina entraram no prédio para apresentar o Manifesto das 

Mulheres Camponesas aos delegados de 81 países, que participam do 

encontro dos governos para Reforma Agrária. As mulheres Ivone Tonin, do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e Luci Piovesan, 

do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), leram na reunião oficial 

do órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura um manifesto 

contra as empresas transnacionais e em defesa de um programa de Reforma 

Agrária Integral no país (Brasil de Fato, 2010).  

 

Para as camponesas ―as empresas capitalistas, com a conivência da maioria dos 

governos, transformaram a agricultura num negocio, no agronegócio‖ (Manifesto das 

Mulheres Camponesas – Via Campesina – Brasil). A ação contra o agrohidronegócio 

levantava a bandeira de um projeto de agricultura camponesa. Pois, na compreensão das 

mulheres da Via Campesina, não há lógica no debate do desenvolvimento rural quando ―um 

governo que quer acabar com a fome patrocina o deserto verde ao invés de investir na 

Reforma Agrária e na Agricultura Camponesa‖ (Manifesto das Mulheres Camponesas – Via 

Campesina – Brasil, 2010). 

 

Para os capitalistas, a terra, as águas, as sementes, o ar, as matas são recursos 

que devem ser explorados conforme seus interesses econômicos. Para nós, 

camponesas e camponeses, estes elementos da natureza são a base da vida, 

são riquezas que não tem preço, por isso não podem ser mercantilizadas. Em 

nome do desenvolvimento, do progresso e da modernidade, o capitalismo 

avança sobre o mundo desrespeitando limites, leis, colocando em risco a 

vida de todos os seres vivos, inclusive da humanidade (Manifesto das 

Mulheres Camponesas – Via Campesina – Brasil, 2010). 

 

Houve repercussão em todo o país e internacionalmente, contra a ação das mulheres, 

como afirma a autora Emma Siliprandi, 

 

Foi considerada violenta, porque atentaria contra a propriedade privada, o 

avanço da ciência, e o direito ―legítimo‖ de um empresa de utilizar os 

recursos ambientais na obtenção privada de lucros. Em muitos casos, foram 
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levantadas suspeitas sobre ―quem estaria por trás das mulheres‖, numa 

atitude de deslegitimação do seu direito de atuar politicamente (2009, p.16). 

 

Essa foi uma ação estratégica nos rumos da questão agrária no Brasil e da 

conflitualidade; agrohidronegócio versus campesinato. Apontando como proposta uma 

Reforma Agrária de fato, em que haja ―soberania Alimentar, garantindo recuperação e 

preservação de biodiversidade, matas, florestas, plantas medicinais, sementes crioulas, água, 

terra, que são patrimônio dos povos a serviço da humanidade‖ (Manifesto das Mulheres 

Camponesas – Via Campesina – Brasil) entre outras. 

Entretanto, esta ação provocou inquietação por não se constituir uma pauta especifica 

das mulheres, mas uma questão considerada como pauta geral. Compreende-se que: 

 

As relações de gênero que estruturam o conjunto das relações sociais e, 

portanto, não existe uma oposição entre questão das mulheres (que seria 

específica) e questão da sociedade (que seria geral). Os mundos do trabalho, 

da política e da cultura também se organizam conforme a inserção de 

mulheres e homens, a partir de seus papéis masculinos e femininos. Portanto, 

não existe uma luta geral e depois uma específica, mas em todas as situações 

que queremos modificar, temos que considerar a superação das 

desigualdades entre homens e mulheres (Nobre e Faria, 1997, p. 31 in: 

CAMPOS, 2011, p. 31). 

 

Percebendo que as experiências com a agroecologia ocorrem no mundo inteiro e que 

tem relevante importância para o futuro da humanidade, sua prática serve como pilar da 

autonomia camponesa, da autonomia dos países frente aos monopólios das multinacionais do 

pensamento da FAO, do BIRD, do BM, e das corporações que entendem o desenvolvimento 

na lógica do mercado. Portanto, na voz camponesa expressa na Declaração de Surin, 

 

We are convinced that agroecology is the corner stone of food sovereignty. 

We cannot achieve food sovereignty if agriculture is dependent of inputs 

controlled by corporations, if the impact of technology destroys Mother 

Earth, if we do not challenge the commodification and speculation of food 

and land, and if we do not make better livelihoods for those who make 

available healthy and accessible food to our communities (Surin Declaration: 

First Global Encounter on Agroecology and Peasant Seeds, 2012).  

 

 

Em Sergipe, as mulheres camponesas do Projeto de Assentamento 13 de Maio 

impulsionam a transição ao modelo agroecológico. O que a princípio é uma ação local está 
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interligada diretamente ao movimento de internacionalização criado pela Via Campesina. 

Nesse sentido, porque e como o grupo de mulheres optou por esse modelo? Uma das 

camponesas que participa do grupo respondeu: 

 

A gente trabalhava, mas não tinha experiência, aí chegou a pastoral. Aí disse 

―vocês querem trabalhar com produto orgânico?‖ e a gente disse ―queremos! 

Nós já trabalhamos, mas nós não sabemos como é‖ ―então nós vamos 

ensinar a vocês‖. Aí tem esse padre de Propriá que foi quem deu toda a força 

a gente, ele mandou carrinho, ele mandou pá, ele mandou rastelo, ele 

mandou tudo pra esse grupo de mulher, trabalhar. E até hoje tá dando 

vontade na gente, porque antigamente a gente trabalhava e não sabia o que 

era que fazia do produto, né, porque a gente não tinha conhecimento, a gente 

não sabia onde vendia, como vender, e agora, depois que a gente começou a 

trabalhar com orgânico a pastoral começou a ensinar a gente, veio a 

Emdagro também, deu outra força, depois veio o Bira, deu força pra gente 

também, que ele acompanhava a gente do grupo de mulheres. Agora a gente 

tem onde vender. Tem uma feirinha em Aracaju de quinze em quinze, a 

gente vai e vende nosso produto todo (M.J., dezembro de 2012). 

 

Na voz dessa camponesa compreende-se a importância de organizações como a 

Pastoral da Criança, o Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma 

Agrária – ATES –, a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – Emdagro –, 

para auxiliar nas técnicas da produção agroecológica, muito embora elas já trabalhassem sem 

o uso de agrotóxicos. A organização do grupo de mulheres foi a peça propulsora para o 

engajamento das famílias numa relação equitativa com a terra e economicamente viável, que 

leva a resistência e permanência. 

Compreende-se a importância do trabalho feminino para a realização da vida, 

portanto a necessidade de discutir sobre tal. O papel exercido pela mulher no mundo do 

trabalho, ganha destaque também quando se observa a sua inserção nos movimentos sociais 

organizados. O caso da participação das mulheres na luta pela terra, na construção de 

alternativas frente ao sistema capitalista, como destacado nas ações da Via Campesina em que 

constrói possibilidades de resistência. 
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CAPÍTULO 02 – A condição da mulher na sociedade de classes: da produção ideológica 

à luta por liberdade 

 

Para Sartre (1966, p.35) ―El ser-em-sí no tiene un dientro que se oponga a un fuera y 

que sea análogo a un juicio, a uma ley, a uma conciencia de sí‖
21

, portanto entendemos como 

processo dialético de construção do ser o em si e o para si, que se dá por meio da relação com 

o outro ―só a mediação de outrem pode construir um individuo como um outro‖
22

 

(BEAUVOIR, 2008, p.13), por isso entendemos como relevante compreender essa formação 

do ser, pois a questão de gênero, que abordaremos nessa pesquisa, é relacional, portanto só 

existe em relação ao outro. 

Investiga-se então que isso ocorre através da família, das instituições, da 

subjetividade, pela mediação do trabalho, dessa forma pondo em questão a sua consciência 

que seria o para si. O ser passa a existir como tal a partir da relação de trabalho, como Saffioti 

nos ajuda a entender: 

 

A atividade trabalho, nas diferentes formas que assume ao longo da história, 

não é senão o resultado histórico da luta do ser humano (homens e 

mulheres) com a natureza no processo social de produção da sua vida. 

(1976, p. 39). 

 

Segundo Marx e Engels os seres humanos ―começam a se distinguir dos animais logo 

que começam a produzir seus meios de existência, e esse passo à frente é a própria 

consequência de sua organização corporal‖ (MARX; ENGELS, 2002; 10), que é refletida na 

capacidade de realizar trabalho, construir instrumentos de trabalho e ser fruto deste, 

desenvolvendo habilidades como a fala (palavra articulada) e a capacidade de compreensão, 

que traz a possibilidade de dominação sob a natureza e os animais e posteriormente, a 

condição do cérebro que pensa ligado ao corpo que executa. 

Segundo Marx e Engels (2002, p. 28) ―a partir do instante em que o trabalho começa 

a ser dividido, cada um tem uma esfera da atividade exclusiva e determinada, que lhes é 

imposta‖, pois havendo a divisão do trabalho em que uns pensam e muitos executam, o 

trabalho deixa de ser ação para suprir necessidade para se tornar opressão do próprio ser 

humano.  

                                                 

21
 Grifos do autor 

22
 Grifo da autora 
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Lukács também vem mostrando que o trabalho não deveria ser opressor, pois: 

 

O trabalho, como formador de valores de uso, como trabalho útil, é uma 

condição de existência do homem, independente de quaisquer formas de 

sociedade, é uma necessidade natural eterna que tem a função de mediar o 

intercâmbio entre o homem e a natureza, isto é, a vida dos homens. 

(LUKÁCS, 1981; 04). 

 

Sendo o trabalho o momento privilegiado da práxis por sintetizar as relações dos 

homens com a natureza e dos homens entre si, constitui a via por excelência através da qual se 

procede ao desvendamento da verdadeira posição que as categorias históricas ocupam na 

totalidade dialética; (sociedade capitalista), e das relações que elas mantêm entre si e com o 

todo social. Dessa forma, pois:  

 

Mesmo que, aparentemente, determinado contingente populacional seja 

marginalizado das relações de produção em virtude de sua raça ou de seu 

sexo, há que se buscar nas primeiras (relações de produção) a explicação da 

seleção de caracteres raciais e de sexo para operarem como marcas sociais 

que permitem hierarquizar, segundo uma escala de valores, os membros de 

uma sociedade historicamente dada
23

 (SAFFIOTI, 1976, p.30). 

 

Nesse sentido buscamos explicar sobre a divisão sexual do trabalho que permitirá a 

compreensão da marginalização da mulher na sociedade ao passo que dessa forma também há 

maior controle e exploração do seu trabalho e da reprodução social. 

 

2.1 – A mulher na divisão sexual do trabalho 

 

Segundo Rousseau (1978), a divisão sexual do trabalho surge com a sociabilidade e a 

formação da família. Para o autor, é na família que os papéis são determinados, cabendo à 

mulher desempenhar tarefas que ele identifica como sedentárias, relativas a casa e à família, 

enquanto o homem, por suas características físicas,  luta pela sobrevivência comum. 

 

Cada família se torna uma pequena sociedade tanto mais unida quanto o 

apego recíproco e a liberdade eram os seus únicos laços; e foi então que se 

estabeleceu a primeira diferença na maneira de viver dos dois sexos, que, até 

então só tinham tido uma. As mulheres tornaram-se mais sedentárias e se 

                                                 

23
 Grifos da autora 
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acostumaram a guardar a cabana e os filhos, enquanto o homem ia procurar a 

subsistência comum (ROUSSEAU, 1754). 

 

Alguns filósofos compreendiam que há virtudes que são próprias para as mulheres, 

como o recato e a castidade, com a justificativa de ser este o papel da mulher. Com a 

subalternidade feminina e a monogamia, os homens tinham a certeza da paternidade, 

principalmente pela causa econômica e de herança. Assim também pensado pela Madame de 

Staël que via a condição da mulher como deficiência resultante da natureza e por feministas 

como Mary Wollstonecraft e Hariet Taylor
24

. 

Rocha aborda alguns elementos que ajudam a compreender como essa visão foi 

sendo reforçada. Para a autora; 

 

A superioridade masculina, a segregação das mulheres, teria sua origem na 

divisão dos papéis, que se operou nas sociedades comunitárias de caçador-

coletores. As mulheres tornando-se pouco móveis, graças ao estado de 

gravidez e amamentação constantes, tinham dificuldades em participar de 

caçadas longínquas ou das guerras, e ficavam na colheita e nos trabalhos 

domésticos. (ROCHA, 2010, p.21). 

 

A autora ainda afirma que ―essa divisão de papéis só passa a ter conotação de submissão 

com o surgimento da propriedade privada e o confinamento da mulher para garantir a herança da 

propriedade‖ (ROCHA, 2010, p.21). Nota-se para esses autores que o sexo operaria como fator 

de discriminação. 

Nas sociedades capitalistas, Ainda que alguns elementos tenham superado as 

barreiras da condição física, atrelada ao sexo a condição da mulher permanece sendo 

subalterna. 

Quanto ao gênero, as barreiras são construídas num plano imaterial das relações, 

privando a mulher da participação na esfera produtiva, pública e privada. 

 

Apesar das transformações ocorridas no mundo no século XX, que alteraram 

completamente a economia, a distribuição demográfica, os hábitos e 

costumes da população, produzindo muitos impactos na vida das famílias e 

particularmente na das mulheres, a condição feminina na sociedade ainda é 

marcada pela discriminação tanto na esfera privada quanto na pública. Ou 

seja, a mulher segue sendo uma cidadã de segunda categoria.  

Longe de ser apenas um sentimento, a desigualdade nas relações de gênero é 

uma realidade que se materializa na vida das mulheres, dentre outras formas, 

                                                 

24
 Ler em: Teoria feminista e as filosofias do homem de Andrea Nye, Ed. Rosa dos Tempos, Rio de Janeiro, 

1995. 
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através da reduzida participação política, do menor controle sobre bens 

materiais, na menor remuneração do seu trabalho em todas as partes do 

mundo, nas diversas formas de violência que marcam o cotidiano de 

milhares de mulheres em todos os países (CAMPOS, 2011, p.29). 

 

O termo ―divisão sexual do trabalho‖ surgiu na França, no início dos anos 1970, sob 

o impulso do movimento feminista. Primeiro na Etnologia (Mathieu,1991; Tabet, 1998), 

depois na Sociologia e na História
25

. O surgimento do conceito de divisão sexual do trabalho 

ia além de somar trabalho profissional e doméstico. Segundo Hirata e Kergoat, 

 

Tinha uma ambição maior que denunciar desigualdades: sob o impulso do 

movimento feminista, tratava-se nem mais nem menos de repensar o 

―trabalho‖. O ponto de ancoragem dessa ambição era a idéia de que o 

trabalho doméstico era um ―trabalho‖ e que, portanto, a definição deste 

deveria obrigatoriamente incluir aquele (2007, p.596).  

 

As autoras ainda afirmam que, 

 

Foi com a tomada de consciência de uma ―opressão‖ específica que teve 

início o movimento das mulheres: torna-se então coletivamente ―evidente‖ 

que uma enorme massa de trabalho é efetuada gratuitamente pelas mulheres, 

que esse trabalho é invisível, que é realizado não para elas mesmas, mas para 

outros, e sempre em nome da natureza, do amor e do dever materno. 

(HIRATA; KERGOAT, 2007, p.597) 

 

A divisão sexual do trabalho pode ser baseada em dois princípios: o da separação e o 

hierárquico. Em relação ao princípio da separação, existe trabalho de homem e trabalho de 

mulher e no princípio hierárquico, o trabalho do homem ―vale‖ mais que o trabalho da 

mulher. Dessa forma ―rebaixa o gênero ao sexo biológico, reduz as práticas sociais a ―papéis 

sociais‖ sexuados que remetem ao destino natural da espécie‖ (HIRATA E KERGOAT, 2007, 

p.599). 

Entretanto, o discurso ideológico hegemônico apresenta que os trabalhos do homem 

e da mulher apontam para a complementaridade, pois enquanto o homem precisa trabalhar 

fora para suprir as necessidades da família, a mulher trabalha em casa para conduzir a família, 

o que é um modelo convencional. Acata-se ainda um discurso da conciliação do trabalho, que 

                                                 

25
 Informações retiradas do texto: Novas configurações da divisão sexual do trabalho. HIRATA, Helena; 

KERGOAT, Danièle. Cadernos de Pesquisa, v. 37, n. 132, p. 595-609, set./dez. 2007. 
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serve somente para a mulher, pois ela precisa conciliar o trabalho doméstico, a vida familiar e 

a vida profissional. 

Entendemos que a sociedade de classes se utilizou de fatores naturais como 

mecanismos para desvirtuar as tensões sociais criadas pelo modo capitalista de produção, 

impulsionando e condicionando assim a conservação da estrutura da sociedade de classe. Ao 

perpetuar a distorção dos fatores naturais (biológicos), a sociedade de classes, 

 

Condiciona a maneira como as pessoas experimentam o mundo, como 

interagem com os outros e quais oportunidades ou privilégios são oferecidos 

e negados. Neste sentido, um dos elementos fundamentais das relações de 

gênero é a maneira como se concretizam as relações de poder (GARCÍA, 

2004, p.35). 

 

Com a organização sócio espacial baseada primeiramente no núcleo familiar 

―enquanto a família existiu como uma unidade de produção, as mulheres e as crianças 

desempenharam um papel econômico fundamental‖ (SAFFIOTI, 1976, p.32). Nas famílias 

camponesas ―todos estavam fortemente vinculados a aldeia (...) a família não era um espaço 

privado‖ (CAMPOS, 2005, p.19) ou seja, tinha uma relação social ampla por causa da 

necessidade da mulher no trabalho do campo. Para Saffioti,  

 

Sendo a família a unidade econômica por excelência nas sociedades pré-

capitalistas, a atividade trabalho é também desempenhada pelas mulheres 

das camadas menos privilegiadas. Embora não se possa falar em 

independência econômica da mulher (esta é uma noção individualista que 

nasce com o capitalismo), pois o trabalho se desenvolvia no grupo familiar e 

para ele o mundo econômico não era estranho à mulher (1976, p.32). 

 

A transição de modos de produção modifica também as relações sociais, assim 

existem alguns tipos diferentes de constituição familiar, influenciadas pela dinâmica 

socioeconômica, como a família nas sociedades aristocráticas, camponesas e burguesa.  

À mulher, vista como frágil e incapaz, é negado o direito da individualidade, 

necessitando sempre da tutela de um homem para conseguir realização pessoal. Para Campos, 

(2011, p.29) ―esse é um fator que adquiriu status de ―natural‖, por isso se manteve mesmo 

com o desenvolvimento do capitalismo, que revolucionou tão profundamente a estrutura e a 

superestrutura das formações sociais anteriores‖. 

Dessa forma, apesar da mulher ser inferiorizada nas relações sociais, ela participa do 

processo produtivo, porém no processo de individualização gerado pelo modo de produção 
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capitalista há dupla dimensão de desvantagem para a mulher: 

 

No nível superestrutural era tradicional uma subvalorização das capacidades 

femininas traduzidas em mitos justificadores da supremacia masculina e, 

portanto, da ordem social que a gerara; no plano estrutural, à medida que se 

desenvolviam as forças produtivas, a mulher vinha sendo progressivamente 

marginalizada das funções produtivas, ou seja, perifericamente situada do 

sistema de produção (SAFFIOTI, 1976, p.32). 

 

Nota-se que a condição de marginalização da mulher foi construída historicamente 

através de mitos, da ideologia, entre outros elementos. A família que antes era um espaço de 

socialização se torna pequenos núcleos de proliferação da sustentação capitalista. 

 

2.2 – A igreja e a condição feminina 

 

Nessa direção é interessante destacar como o Estado, como portador de Aparelho 

Ideológico como observa Althusser (1985) serviu a marginalização da mulher.  

O Estado brasileiro, apresentado como laico, historicamente mantém ligação com o 

padrão de moral imposto pela Igreja, que cria dogmas
26

, justificando os seus feitos, 

construindo uma manipulação social, que serve como instrumento da opressão, 

principalmente feminina, portanto,  

 

Trata-se de uma moral de homens: uma moral pensada, escrita, ensinada por 

homens e endereçada a homens, evidentemente livres. Conseqüentemente, 

moral viril onde as mulheres só aparecem a título de objetos ou no máximo 

como parceiras. (FOUCAULT, 1994, p. 24). 

 

Para Althusser (1985)
27

 os sistemas das diferentes igrejas constituem um dos 

aparelhos ideológicos do Estado (AIE), que são: religioso (os sistemas das diferentes Igrejas), 

escolar (escolas públicas e privadas), familiar, jurídico, político, sindical, da informação e 

cultural. Esses funcionam pela ideologia.  

                                                 

26
 Verdades que não podem se questionadas. 

27
 O domínio do Estado se dá tanto na esfera pública quanto privada, pois esta distinção é interior ao Direito 

burguês. Assim também como o Estado esta para além do Direito como afirma Althusser (1985, p. 45) ―o 

Estado, que é o Estado da classe dominante, não é nem público, nem privado (...) o que importa é o seu 

funcionamento‖. 

Os Aparelhos do Estado (AE) também agem pela ideologia, embora o método de ação seja através da violência, 

assim como os Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE) funcionam pela ideologia, mas também com formas de 

violência através das punições, sanções, seleções, exclusões e até mesmo a censura.  
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No caso da Igreja Católica
28

, seus dogmas passam a ideia de moral e pecado, a fim 

de manter essa exclusão e colocar obstáculos para a realização da mulher, que passa a não ter 

um espaço na sociedade, sendo vista como uma extensão da propriedade privada e como 

objeto que pertence ao homem. 

A Igreja, instituição social que tem importante papel dentro da estrutura da 

sociedade, fundamenta-se nas relações de poder que produz, e também e se constitui 

ferramenta de difusão ideológica. Essa igreja vê no capitalismo sua sustentação, dessa forma 

ela corrobora para sua reprodução, à medida que procura pacificar as relações de classes 

alimentando a esperança da igualdade entre todos. 

Observa-se que para a instituição igreja: 

A subversão da ordem social competitiva e a implantação do socialismo 

materialista não encerra, para ela, simplesmente o perigo de eliminação da 

consciência religiosa; implica grandes probabilidades de séria perda de 

posição na estrutura de poder. Por isso, as medidas progressistas que a Igreja 

tem apoiado dentro dos programas da democracia cristã, visam a preservação 

do sistema capitalista de produção e a conservação da estrutura de poder que 

este tipo de sociedade permite (SAFFIOTI, 1976, p. 91). 

 

Os assuntos que dizem respeito à individualidade da mulher são abordados pela 

Igreja com uma conotação que lhes atribui valores morais e sociais, assim muitos deles são 

tratados como questão social e não privada. Dessa forma abre-se um precedente para que o 

Estado, com influência do monoteísmo possa legislar, normatizar e punir as questões 

referentes à intimidade feminina.  

O fato de ―dizer que Deus é pai, Deus é homem, é uma forma muito eficaz de afirmar 

o poder masculino‖ (JASHEL, 2004, p.5), afirmar o patriarcado, e colocar a mulher na tutela 

do homem e, portanto, devendo submissão, subalternidade, obediência, e obrigação de 

satisfazer-lhe. Assim relaciona Deus com o poder masculino, cabeça da Igreja, e o homem, 

como poder masculino, cabeça da família. 

Assim, a Igreja mantem-se na esfera de poder na sociedade e ―continua a ver na 

emancipação feminina um perigo para seus interesses. E apega-se à velha moral que vê, na 

solidez da família, a garantia de propriedade privada‖ (JOFFILY, 2004, p.9). Dessa forma, 

afirma-se como sustentação do Estado: 

 

                                                 

28
 Utiliza-se Igreja referindo à instituição, no caso do Brasil a Igreja Católica principalmente, mas que 

atualmente as Igrejas Evangélicas também têm cumprido esse papel. 
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Para defender sua posição na estrutura de poder, a Igreja tenta adequar seu 

corpo doutrinário às expectativas sociais presentes, sacrificando a doutrina 

cristã sempre que as condições para a preservação de seu status o exigirem. 

Funcionando muitas vezes, como mecanismo atenuador de tensões (...) no 

que tange às relações entre as classes sociais. Reduzir o conflito entre estas 

últimas faz parte de uma política inteligente de preservação das diferenças 

sociais, fundamento das sociedades capitalistas (SAFFIOTI, 1976, p. 91-

92)
29

. 

 

É importante frisar que a igreja teve importante papel no tocante a compreensão 

sobre a sexualidade. Até o início do século XVII a discussão da sexualidade no cotidiano das 

famílias era reproduzida sem segredos. A partir daí essa discussão passa a ser cuidadosamente 

encerrada, a fim de estabelecer o papel da mulher desde a esfera da vida privada, e submetê-la 

a um sistema de propriedade. A mulher passaria da condição de igualdade, em relação à 

individualidade, para ser propriedade do homem e do Estado. Sua função mais importante era 

a garantia da reprodução. Assim, o debate sobre sexualidade, 

 

Muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, 

inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo se 

cala. O casal, legitimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz 

reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o 

principio do segredo. (FOUCAULT, 1988, p. 10). 

 

O sexo é calado, não é discutido, ele serve tão somente para a reprodução. O Estado 

moderno burguês, com suas leis e aparelhos ideológicos, como a igreja, legitimam e impõem 

o casal heterossexual e monogâmico como modelo a ser seguido e coloca as diferenças como 

problemas da sociedade. Esses problemas ou distorções são negados, deslegitimados porque 

impediram a constituição da família ideal para o capitalismo, ou seja, não irá formar a 

propriedade privada, não haverá reprodução necessária para que haja força de trabalho sempre 

em maior quantidade que a necessária. 

 

A existência da escravidão junto à monogamia, a presença de jovens e belas 

cativas que pertencem, de corpo e alma, ao homem, é o que imprime desde a 

origem um caráter específico à monogamia – que é monogamia só para a 

                                                 

29
 Na Idade Média, a Igreja anulava casamentos sob os mais fúteis pretextos, lançando mão do recurso da 

proibição do matrimônio até o sétimo grau de parentesco. Nesse ajustamento as exigências sociais da época, 

sacrificava enormemente a aplicação integral de sua doutrina. A Igreja Católica pactuou ainda com os mais 

violentos regimes políticos da época contemporânea. (SAFFIOTI, 1976, p.93) Pactuando com o facismo, 

nazismo. Foi através dela também disseminada a ideologia racista que ocasionou a escravidão (os negros não 

tinham alma), e atua até hoje para perpetuar a ordem, sendo ora o aborto incriminado ora não. 
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mulher, e não para o homem. E, na atualidade, conserva-se esse caráter 

(ENGELS, 1997, p.67)
30

. 

 

Esse fechamento das famílias pela monogamia se realizou como forma de 

dominação, principalmente para a mulher casada, não somente pela relação de afeto em que 

ela não tinha escolha (em alguns casos sim), mas da relação de mercantilização da própria 

mulher que se tornava a partir de meras convenções (casamento, compra-escrava) pertencente 

ao seu senhor proprietário.  

Esse processo repressor do sentimento da mulher em relação ao outro
31

 a oprimia 

como esposa, dependente da tutela do marido. Ela não podia ter relações sexuais com outro, 

nem mesmo com os escravos (o que é muito comum aos homens), assim ela manteria sua 

integridade
32

, ao mesmo tempo asseguraria a descendência dos filhos herdeiros para controle 

econômico dos bens que seriam passados. 

 

A sociedade antiga, baseada nas uniões gentílicas vai pelos ares, em 

consequência do choque das classes sociais recém-formadas dá lugar a uma 

nova sociedade organizada em Estado, cujas unidades inferiores já não são 

gentílicas e sim unidades territoriais – uma sociedade em que o regime 

familiar está completamente submetido as relações de propriedade e na qual 

têm livre curso as contradições de classe e a luta de classe, que constituem o 

conteúdo de toda a história escrita, até nossos dias. (ENGELS, 1997, p. 3). 

 

Nessa direção, se analisarmos historicamente os tipos de famílias do século XVIII, a 

Europa pode ser demarcada como tempo e espaço da construção da família burguesa, onde se 

destinava as mulheres à maternidade, como função social principal (CAMPOS, 2011).  

 

A família burguesa, nascida na Europa em meados do século XVIII, rompeu 

com os modelos familiares vigentes e criou novos padrões familiares. (...) 

Eles se caracterizam antes de tudo pelo fechamento da família em si mesma. 

Esse isolamento marcou uma clara separação entre a residência e o local de 

trabalho, ou seja, entre a vida pública e a privada. (...) Outras separações se 

fizeram, a mais notável foi a rigorosa divisão de papéis sexuais. O marido 

passa a ser o provedor material da casa e a autoridade dominante, 

considerada racional e capaz de resolver quaisquer situações. A mulher 

burguesa ficou responsável pela vida doméstica, pela organização da casa e 

educação dos filhos. Considerada menos capaz e mais emotiva que o 

homem, tornou-se completamente dependente do marido (REIS, 1984 apud 

CAMPOS, 2011, p 32). 

                                                 

30
 Grifos do autor 

31
 Outro no sentido de outro individuo, nem sempre o outro pode ser um homem. 

32
 Segundo dogma da Igreja a integridade da mulher se esvaia com a relação de adultério. 



58 

 

 

Essa diferenciação entre homens e mulheres advinda das características coloca a 

passividade característica da mulher feminina, em que ―é um erro pretender que se trata de um 

dado biológico: na verdade é um destino que lhe é imposto pelos educadores e pela 

sociedade‖ (BEAUVOIR, 2008, p.26).  

A igreja, ao criar a perspectiva do bem e do mal, e do que é pecado, constrói o papel 

moral e social para a mulher, direcionando assim a esfera produtiva capitalista, sendo essa 

divisão do trabalho constituída a fim de manter o modelo, reserva à mulher de boa moral e 

conduta o, trabalho doméstico como seu papel a ser desempenhado, ainda que necessite do 

trabalho assalariado, mesmo sabendo que numa sociedade de classe não haverá igualdade nem 

mesmo entre o mesmo sexo. 

A fim de sustentar os seus dogmas, há a criação de signos e significantes, como 

Maria mãe de Jesus, com o significante do modelo de mulher a ser seguido, com suas 

qualidades apresentadas como a virgindade, a subalternidade. A mulher que não questiona, só 

obedece. Enquanto isso, Maria Madalena adúltera, prostituta, precisou se dedicar totalmente 

aos pés do filho de Deus para ser perdoada. São dogmas que corroboram para oprimir a 

mulher, estabelecendo seu papel na sociedade que é o de pacificar as relações e de aceitar a 

condição de subalterna.  

Essa lógica priva a mulher do direito a liberdade, apesar de que ―a reprodução e a 

manutenção da vida dos indivíduos, assim como as relações sociais que os mesmos 

estabelecem, são tão importantes quanto as relações de produção‖. Dessa forma ―a história de 

submissão da mulher começa quando ela é afastada da produção social‖ (ROCHA, 2010, 

p.21). Fazendo da mulher e um elemento que pertencem ao homem e serve para consolidar o 

sistema do capital, porque essa condição assegura a propriedade privada.  

No Brasil, a forte presença da Igreja Católica e a catequização realizada com os 

índios teve o intuito de estabelecer um tipo de ordem determinada. Em relação ao negro, 

como era considerado sem alma, poderia ser explorado, castigado. Em relação à mulher, a 

Igreja também estabelecera dogmas.  

Esses dogmas, como a submissão da mulher, fragilidade, dependência entre outros, 

são reforçados pelo Estado através das instituições e são inseridos de forma visível por meio 

da força, e também de forma invisível, através da ideologia. Escondendo a essência da 

construção social, os dogmas constroem uma aparência de históricos e inalienáveis, dessa 

forma fazendo parte da natureza da mulher e não há porque contestá-los, originando assim 
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uma cultura do terror. 

 

A cultura do terror 

O colonialismo visível te mutila sem disfarce: te proíbe de dizer, te proíbe de 

fazer, te proíbe de ser. O colonialismo invisível
33

, por sua vez, te convence 

de que a servidão é um destino e a impotência, a tua natureza: te convence 

de que não se pode dizer, não se pode fazer, não se pode ser. (GALEANO, 

2002, p.82). 

 

Os dogmas criados pela igreja estão diretamente ligados ao sistema capitalista 

através do Estado numa relação que se materializa a partir da territorialização das classes. 

Deixam (os dogmas) de estar no plano imaterial para apresentar-se no território, por exemplo, 

através da relação entre família e propriedade privada. A monogamia assegura a propriedade 

privada e a divisão de bens aos herdeiros do marido. Dessa forma, há a continuidade do 

sistema a partir dessa relação. 

 

A burguesia se apropriou das diversas explicações sobre a subalternidade da 

mulher utilizando a seu bel prazer ora uma ora outra fundamentação. 

Continua a ver na emancipação feminina um perigo para seus interesses. E 

apega-se a velha moral que vê, na solidez da família, a garantia da 

propriedade privada (JOFFILY, 2004, p.9). 

 

A disseminação da ideologia capitalista se dá por via das instituições, como a igreja, 

as instituições do aparelho jurídico, entre outras. Entretanto, o núcleo familiar tem muita 

força, segundo Beauvoir (2008, p.34) ―a hierarquia dos sexos manifestasse-lhe, 

primeiramente, na experiência familiar; compreende pouco a pouco que se a autoridade do pai 

não é a que se faz sentir mais permanente é, entretanto, a mais soberana‖. É no núcleo 

familiar que a igreja reproduz sua ideologia, dessa noção de Deus pai e o pai senhor soberano 

da casa, que ocorre a formação dos indivíduos, da estrutura patriarcal e da mulher como 

subalterna. 

 

2.3 – A funcionalidade da inferioridade do trabalho feminino 

 

A ideologia capitalista atribui um papel social para a mulher. Ao colocá-la 

                                                 

33
 Para Galeano (2002) o que ele trata como a questão do colonialismo, é a relação que ainda permeia 

na sociedade de subserviência. Compreende-se então o colonialismo invisível como a alienação. 
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enclausurada na esfera reprodutiva dá-lhe o veredito da opressão e das múltiplas jornadas de 

trabalho.  

Durante o escravismo, no caso brasileiro, a senhora dona de engenho tinha papel de 

reprodutora e sexo frágil. A docilidade, impotência, passividade mutilada para o que 

denominam feminilidade, constituíam-se elementos de dominação. Com o avanço das 

relações capitalistas de produção essa forma de entender a mulher perdura. 

Essa ideologia pressupõe também um papel opressor ao homem, o de ser forte, 

supridor e soberano do lar. Para isso ele necessita da propriedade para ter um lar e do trabalho 

na esfera produtiva. Ele deve ser capaz de sozinho responder as necessidades da família e ao 

não ter a propriedade ou quando o valor pago por sua força de trabalho é insuficiente para esta 

tarefa primordial do homem, ele sente-se humilhado diante do sistema. 

A mulher, por sua vez, passa a ter no seu trabalho a condição de complemento da 

renda da família, ou seja, o trabalho da mulher não vai ser visto como parte do processo social 

produtivo, mas como auxílio para suprimento das necessidades da família. Esse é um dos 

fatores que contribuem para opressão econômica da mulher ―a forma mais significativa da 

divisão sexual do trabalho é a que se faz entre o trabalho doméstico [...] e o trabalho 

assalariado pelo capital‖ (BOTTOMORE, 2001, p. 384). 

Nessa direção, ―o trabalho doméstico é responsável pela produção de valores de uso 

dentro do lar, para consumo direto dos membros da família do produtor, produção essa que 

contribui para a reprodução da força de trabalho‖ (BOTTOMORE, 2001, p. 384), portanto, 

indispensável. ―Ao contrário do trabalho assalariado pelo capital, o trabalho doméstico está 

sujeito a uma pequena margem de divisão do trabalho, cooperação ou especialização‖ 

(BOTTOMORE, 2001, p. 384).  

A intenção de excluir a mulher do processo produtivo não é o apresentado pelo 

sistema como a fragilidade, deficiência física ou mental, mas ao se colocar esta barreira 

haveria a possibilidade de desviar o foco da sociedade de classes para fatores biológicos. 

Dessa forma, o trabalho realizado pela mulher geraria muito mais riquezas, pois há exploração 

de mais horas trabalhadas e salários menores, por causa da sua condição de inferioridade 

―natural‖. 

 

O primeiro contingente feminino que o capitalismo marginaliza do sistema 

produtivo é constituído pelas esposas dos prósperos membros da burguesia 

ascendente. A sociedade não prescinde, entretanto, do trabalho das 

mulheres das camadas inferiores. Muito pelo contrário, a inferiorização 

social de que tinha sido alvo a mulher desde séculos vai oferecer o 
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aproveitamento de imensas massas femininas no trabalho industrial. As 

desvantagens sociais de que gozavam os elementos do sexo feminino 

permitiam à sociedade capitalista em formação arrancar das mulheres o 

máximo de mais-valia absoluta através, simultaneamente, da intensificação 

do trabalho, da extensão da jornada de trabalho e de salários mais baixos 

que os masculinos (SAFIOTTI, 1976, p.36). 

 

Essa distinção entre as mulheres pode ser compreendida por sua inserção na classe 

dominante ou nas classes menos privilegiadas, sendo que para as mulheres da classe 

trabalhadora, o trabalho se impõe como meio de subsistência, portanto, não sendo a estas, 

conferida a escolha.  

O próprio sistema que exclui a mulher da sociedade capitalista, utiliza da sua força 

de trabalho de modo a explorá-la mais no espaço produtivo. O sistema busca principalmente 

as mulheres que tenham filhos e que a família dependa dela para seu sustento, pois por sua 

condição tende a obedecer às normas ditadas pelos capitalistas individuais. Nessa direção,  

 

A sociedade de classes privou a mulher da igualdade com os homens, 

discriminando-a não somente de fato, mas também no plano formal do 

direito, quando foi ela própria que, pelo recurso à técnica e à máquina, 

eliminou, antes que qualquer outra sociedade o fizesse, uma real 

desvantagem do elemento feminino em face do masculino: o da força física 

(SAFIOTTI, 1976, p.68). 

 

Essa dicotomia dentro da lógica opressora do capital separa também o trabalho 

denominado produtivo das tarefas do lar, destacando dois tipos de trabalho: o trabalho 

produtivo e improdutivo
34

, relacionando as atividades domésticas como improdutivas, pois 

apesar da exploração da força de trabalho nas tarefas domésticas essas fazem parte da esfera 

reprodutiva da vida e não produzem lucro.  

Nesse sentido, é considerado produtivo o trabalhador que emprega sua força de 

trabalho e dela valoriza o capital, isto é, que gera mais-valia. A definição entre trabalho 

produtivo e improdutivo origina-se de três fontes, quais sejam; a fetichista, o trabalho que 

resulta em produto, e como expressão de uso. Segundo Marx (1978), citado por Antunes 

(2004, p.137), a diferença ―consiste tão somente no fato de o trabalho trocar-se por dinheiro 

como dinheiro ou por dinheiro como capital‖. 

Para Marx (1978) o trabalho é a única condição de extração da mais valia. Na forma 

                                                 

34
 Entendemos que a diferenciação entre trabalho produtivo e improdutivo se dá numa analise capitalista das 

relações em que há necessidade de produzir valor, sendo abordado como segundo plano a produção e reprodução 

da vida, dos valores de uso, o trabalho imaterial que são as tarefas do lar.  
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de trabalho produtivo, dinheiro gera mercadoria que gera dinheiro valorizado (D – M – D‘) e 

na forma de trabalho improdutivo, mercadoria gera dinheiro que gera novamente mercadoria 

(M – D – M). O dinheiro funciona como meio de circulação, não como capital. 

O capitalismo cria uma ideologia que designa a produção de bens ao homem e a 

reprodução a mulher. A função feminina de reprodutora existe muito antes desse sistema e 

nele deixa de ter funções de produção de valor, visto que a sociedade de classes impõe valores 

ligados à produção de mais-valia e não de reprodução da vida.  

Para Safiotti (1976, p.67) ―a possibilidade de se porem os homens no mercado como 

livres vendedores de sua força de trabalho é condição da apropriação, sob a forma de lucro, da 

mais-valia relativa gerada pelo trabalho‖. Essa condição de liberdade contrapõe-se ―a divisão 

da sociedade em classes sociais e, consequentemente, na dominação de uma por outra‖ 

(SAFIOTTI, 1976, p.67), que implica a negação da própria condição de liberdade. 

Embora esse processo seja camuflado pela atuação da classe dominante de usar o 

sexo e a etnia como causas do problema e das contradições de classe, essa condição levou as 

mulheres a questionarem sua situação e buscarem alternativas através de formas de 

organização para a luta.  

 

2.4 – O processo histórico de organização das mulheres 

 

Em meio à Revolução Francesa surgiu um turbilhão de novas construções para a 

sociedade feminista pautava mudança radical na atitude dos homens ―que não viam 

―utilidade‖ alguma no êxito feminino‖ (NYE, 1995, p. 22). Por exemplo, o positivista 

Auguste Comte, o utilitarista James Mill e seu filho John Stuart Mill, não cogitavam papéis 

políticos para a responsabilidade da mulher. Foi Marie Gouze conhecida como Olympe de 

Gouges
35

, autora da Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
36

, que começou 

dizendo. 

 

As mães, as filhas, as irmãs, representantes da nação, reivindicam 

constituírem-se em Assembléia Nacional. Considerando que a ignorância, o 

esquecimento ou o menosprezo dos direitos da mulher são as únicas causas 

das desgraças públicas e da corrupção no governo (...) conseqüentemente, o 

sexo superior em beleza e em coragem, em meio aos sofrimentos maternais, 

                                                 

35
 1748-1793. Em 1793 ela foi guilhotinada em Paris. E a condenação deveu-se ao fato de ela ter-se oposto aos 

conhecidos revolucionários Robespierre e Marat, que a consideraram mulher ―desnaturada‖ e ―perigosa demais‖. 
36

 Declaração dos direitos da mulher e da cidadã 
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reconhece e declara, na presença e sob a proteção do Ser Supremo, os 

seguintes Direitos da Mulher e da Cidadã (GOUGES, 1791). 

 

A autora supramencionada apresenta dezessete artigos nos quais expõe o contraponto 

à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, os quais: 
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Quadro 1 – Artigos da Declaração dos direitos da mulher e da cidadã 

Artigo 1º A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser 

baseadas no interesse comum. 

Artigo 2º 
 

O objeto de toda associação política é a conservação dos direitos imprescritíveis da mulher e do 

homem Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e, sobretudo, a resistência à 

opressão. 

Artigo 3º 
 

O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, que é a união da mulher e do 

homem nenhum organismo, nenhum indivíduo, pode exercer autoridade que não provenha 

expressamente deles. 

Artigo 4º 
 

A liberdade e a justiça consistem em restituir tudo aquilo que pertence a outros, assim, o único 

limite ao exercício dos direitos naturais da mulher, isto é, a perpétua tirania do homem, deve ser 

reformado pelas leis da natureza e da razão. 

Artigo 5º 
 

As leis da natureza e da razão proíbem todas as ações nocivas à sociedade. Tudo aquilo que não é 

proibido pelas leis sábias e divinas não pode ser impedido e ninguém pode ser constrangido a fazer 

aquilo que elas não ordenam. 

 

Artigo 6º 
 

A lei deve ser a expressão da vontade geral. Todas as cidadãs e cidadãos devem concorrer 

pessoalmente ou com seus representantes para sua formação; ela deve ser igual para todos.  

Todas as cidadãs e cidadãos, sendo iguais aos olhos da lei devem ser igualmente admitidos a todas 

as dignidades, postos e empregos públicos, segundo as suas capacidades e sem outra distinção a 

não ser suas virtudes e seus talentos. 

Artigo 7º 
 

Dela não se exclui nenhuma mulher. Esta é acusada., presa e detida nos casos estabelecidos pela 

lei. As mulheres obedecem, como os homens, a esta lei rigorosa. 

Artigo 8º 
 

A lei só deve estabelecer penas estritamente e evidentemente necessárias e ninguém pode ser 

punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada anteriormente ao delito e 

legalmente aplicada às mulheres. 

 

Artigo 9º Sobre qualquer mulher declarada culpada a lei exerce todo o seu rigor. 

Artigo 10 
 

Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo de princípio. A mulher tem o direito de 

subir ao patíbulo, deve ter também o de subir ao pódio desde que as suas manifestações não 

perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. 

Artigo 11 
 

A livre comunicação de pensamentos e de opiniões é um dos direitos mais preciosos da mulher, já 

que essa liberdade assegura a legitimidade dos pais em relação aos filhos. Toda cidadã pode então 

dizer livremente: "Sou a mãe de um filho seu", sem que um preconceito bárbaro a force a esconder 

a verdade; sob pena de responder pelo abuso dessa liberdade nos casos estabelecidos pela lei. 

Artigo 12 
 

É necessário garantir principalmente os direitos da mulher e da cidadã; essa garantia deve ser 

instituída em favor de todos e não só daqueles às quais é assegurada. 

Artigo 13 
 

Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, as contribuições da 

mulher e do homem serão iguais; ela participa de todos os trabalhos ingratos, de todas as fadigas, 

deve então participar também da distribuição dos postos, dos empregos, dos cargos, das 

dignidades e da indústria. 

Artigo 14 
 

As cidadãs e os cidadãos têm o direito de constatar por si próprios ou por seus representantes a 

necessidade da contribuição pública. As cidadãs só podem aderir a ela com a aceitação de uma 

divisão igual, não só nos bens, mas também na administração pública, e determinar a quantia, o 

tributável, a cobrança e a duração do imposto. 

Artigo 15 O conjunto de mulheres igualadas aos homens para a taxação tem o mesmo direito de pedir contas 

da sua administração a todo agente público. 

Artigo 16 
 

Toda sociedade em que a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes 

determinada, não tem Constituição. A Constituição é nula se a maioria dos indivíduos que 

compõem a nação não cooperou na sua redação. 

Artigo 17 
 

As propriedades são de todos os sexos juntos ou separados; para cada um deles elas têm direito 

inviolável e sagrado. Ninguém pode ser privado delas como verdadeiro patrimônio da natureza, a 

não ser quando a necessidade  pública, legalmente constatada o exija de modo evidente e com a 

condição de uma justa e preliminar indenização. 
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Gouges (1791) finaliza a declaração com uma chamada às mulheres para que 

utilizem a razão para buscar nas conquistas da Revolução o seu espaço. Ela destaca o poder da 

mulher: ―Elas mandavam no crime assim como na virtude‖ e ―enfim, tudo que caracteriza a 

parvoíce dos homens, profana e sagrada, tudo foi submetido à cupidez e à ambição deste sexo 

outrora desprezível e respeitado, e depois da revolução respeitável e desprezado‖ (GOUGES, 

1791). 

Esta postura suscitou a luta das mulheres através do viés jurídico, buscando a defesa 

do direito do voto feminino, o que não deixava de ser uma forma de alienação, pois uma vez 

que o Estado cumpre o papel de mediador e conservador da realidade social para afirmação da 

classe dominante, a inserção no voto resultaria numa configuração e organização social a 

partir da classe dominante, pois a filosofia do voto fazia do feminismo uma moda, mas que 

não tinha caráter real de classe, uma vez que a educação entre as mulheres é diferenciada. 

 

A mulher trabalhadora, ocupando um lugar muito diferente na sociedade, 

não era de se solidarizar. Eram mais propensas a ver o feminismo liberal 

com suspeição, ou mesmo desprezo por sua finura, seu fingimento, sua 

hipocrisia. Esses sentimentos por vezes eram recíprocos, à medida que os 

reformadores encaravam com certa condescendência a ―imundíce‖ e a 

―decadência moral‖ da vida dos operários (NYE, 1995, p. 49). 

 

Naquele contexto, filósofos como Locke e Rousseau
37

 entendiam que a condição da 

participação na sociedade através do voto representava a participação mínima dos membros 

da sociedade, sendo essa então a principal pauta das feministas, apesar do filósofo Locke não 

incluir as mulheres na sua discussão, por entender o papel dela de subalterna, advindo da 

Bíblia
38

. 

Entretanto, pensadores como Engels, Lênin, Mariátegui perceberam esse processo de 

exclusão da mulher, sua restrição dos assuntos públicos, e limitação na sua cidadania, 

restringindo ela ao âmbito privado. Lênin considerava que a socialização do trabalho 

doméstico era essencial para liberação da mulher para outras atividades e Mariátegui seguia 

esse mesmo pensamento. (NYE, 1995).  

Segundo Nye (1995, p.55) ―o marxismo oferecia uma alternativa aos ideais 

democráticos aparentemente fracassados, um novo modo de conceitualizar as causas 

                                                 

37
 Pretendemos para a dissertação apresentar a condição de Sofia, personagem do romance escrito por Rousseau 

que trata da educação para mulheres, a fim de ampliar o pensamento sobre a formação do individuo a partir do 

contexto histórico o qual foi inscrito. 
38

 ―E teu desejo será para o teu marido e ele te governará‖ Gêneses 3:16 
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profundas do sexismo e, o que é mais importante, novas estratégias para a mudança‖. Dessa 

forma, Engels construía em sua tese um ataque à família burguesa.   

Para Engels (1997, p.70) ―o primeiro antagonismo de classes que apareceu na 

história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na 

monogamia; e a primeira opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo 

masculino‖. De acordo com este autor o casamento então se dava por uma questão de 

conveniência econômica e não uma relação pressuposta do amor entre os indivíduos. 

Essa relação ocorria baseada na posição social que esses estabeleciam na sociedade. 

Daí se retira outra conclusão a partir de Engels, isto é, as classes sem prestigio social e sem 

herança e em muitos casos com a mulher trabalhando fora de casa exercem a opressão de sexo 

sem essa finalidade. Ainda que a mulher estivesse colocada como propriedade do homem a 

família proletária não tinha herança. 

Nesse sentido ―o matrimônio proletário é monogâmico no sentido etimológico da 

palavra, mas de modo algum em seu sentido histórico‖ (ENGELS, 1997, p.78) , pois a mulher 

proletária também faz parte do processo produtivo, sendo responsável pela base de 

sustentação familiar reprodutiva e também financeira. 

Para Engels (1997, p.79) ―a desigualdade legal, que herdamos de condições sociais 

anteriores, não é causa e sim efeito da opressão econômica da mulher‖. Quando o trabalho 

doméstico deixa de ser social e passa a ser trabalho privado, a mulher se torna criada deste 

sem fazer parte da produção social. Portanto, a alternativa é a transformação das células da 

sociedade das famílias individuais e tornar o trabalho processo social. 

Enquanto isso, na visão das Liberalistas feministas o voto representava 

transformação das relações de dominação, tornando-se um fetiche.  Todavia, há contraponto 

das mulheres que viam a possibilidade de mudança através do pensamento marxista. Para 

essas, de acordo com Nye (1995, p.60), ―o voto da mulher não teria sido progressista, no 

máximo teria sido reacionário‖, pois o voto em si não iria fazer diferença concreta na 

realidade das mulheres, uma vez que o Estado tem sua moral escrita e endereçada por homens 

e para homens, o voto das mulheres seria uma legitimação desse processo. 

A compreensão não estava em fazer parte da estrutura do Estado, mas de buscar na 

sua essência a resposta para as contradições. Para as mulheres do pensamento marxista, 

 

O voto só iria piorar as coisas. As mulheres quer votem ou não, aceitam o 

que as escraviza: a religião, o lar, a guerra. Portanto, uma mulher votante 

será apenas uma melhor cristã, dona-de-casa e cidadã votando para isso. O 
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voto se transformara num novo ídolo para as mulheres adorarem do mesmo 

modo como adoram deuses masculinos (NYE, 1995, p. 49). 

 

Emma Goldman
39

, Alexandra Kolontai e Clara Zetkin foram algumas das mulheres 

que apontaram perspectivas através do marxismo. Zetkin acreditava que ―Marx não só dava 

respostas específicas como também os meios de situar a luta das mulheres na história, à luz de 

relações sociais gerais‖ (Nye 1995, p. 49). Através dessa visão era possível perceber que o 

papel da mulher não é imutável e transita de modelo para adequar-se à sociedade como 

mostrou também Engels.  

Proeminente da Revolução Russa, Alexandra Kollontai
40

 acreditava que só através 

do socialismo poderiam ser solucionados os problemas das mulheres, pois naquele modelo se 

deixaria de ―lado a burguesia, com sua ideologia de classe e seu código de moral sexual 

individualista‖ (KOLLONTAI, 2005, p. 65). Para Kollontai, a mulher deixaria de ser 

propriedade do homem e a união ocorreria livremente, constituindo novas relações no sentido 

não da forma, mas pelo caráter que vivifica os preceitos da união, principalmente por deixar 

de ser convencional. 

 

Entre a classe operária, sob a pressão de duras condições econômicas e o 

jugo implacável da exploração capitalista, observa-se o duplo processo a que 

nos referimos
41

. A influência destruidora do capitalismo, que aniquila todos 

os fundamentos da família operária, obriga o operário a adaptar-se, 

institivamente as condições do mundo que o cerca e provoca, portanto, uma 

série de fatos referentes às relações entre os sexos, análogos aos que se 

produzem, também, em outras camadas da sociedade (KOLLONTAI, 2005, 

p. 67). 

 

Kollontai (2005) apresentou uma leitura da mulher através da literatura, demarcando 

as questões gerais dos sentimentos, que foram também abordados pela existencialista Simone 

de Beauvoir. Esses questionamentos levantados pelas mulheres, em muitos momentos da 

história se voltaram contra elas através da morte que reprimia as outras de terem o mesmo 

pensamento. Elas podiam sofrer prisão, tortura, ou o que acontece no Estado moderno, a 

                                                 

39
 Tinha um viés mais anarquista. 

40
 Pretendemos trabalhar um pouco mais sobre essa autora para dissertação. 

41
 Conservar formas antigas dando-lhe um novo conteúdo ou o contrário, a aceitação de novas formas que 

tragam em seu interior os mesmos elementos do código moral burguês. Embora no socialismo cubano haja ainda 

opressão das mulheres por aceitação de formas antigas (monogamia) atrelada aos valores burgueses, em que 

mesmo elas tendo trabalho assalariado fora de casa, tende a ser cobrada das mesmas responsabilidades que a 

família burguesa, e nos empregos provenientes do Estado assumindo cargos que não estão diretamente ligado a 

decisões políticas e sim camareira, faxineira, em geral atividades ligadas ao setor privado da casa. 
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tortura silenciosa, que ocorre por meio da brecha entre lei e moral que o Estado toma como 

base para intervir na esfera privada da vida da mulher, quando este lhe impõe através das leis 

decisões que cabem à vida privada. 

 

Atualmente é cada vez mais comum ouvir que a vida das mulheres mudou 

muito, que já conquistaram tudo. Mas junto com isso cresceu uma outra 

ideia: de que as mulheres são mais protetoras, acolhedoras, cuidadosas, 

éticas. Essas características muitas vezes são usadas como argumentos para 

dizer que as mulheres são mais eficientes ou até mesmo superiores.  

À primeira vista, isso até parece algo positivo como se fosse um contraponto 

as ideias de subordinação e inferioridade das mulheres e que, portanto, as 

teses de O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir foram superadas. No 

entanto, essa visão vincula as habilidades construídas pelas mulheres à 

maternidade e considera que existe uma essência feminina, fixando-as em 

seu papel tradicional. (FARIA, 2009, p. 3). 

 

Por isso, para Campos (2011, p.32) ―só é possível compreender a condição feminina 

como trabalhadora atualmente quando se analisa os papéis que historicamente foram 

atribuídos ao gênero masculino e feminino, em nossa formação social‖. Ou seja, a condição 

de trabalhadora das mulheres a explora de múltiplas formas, pois enquanto o homem tem 

características ―naturais‖ de força, calculista, economista, a mulher é atribuída características 

ligadas ao papel da maternidade, cuidado, fragilidade. 

Como o sistema capitalista transforma a realização do ser quando o insere na relação 

capitalista (mercantil), a essência do ser fica em jogo no propósito desse sistema e no modo de 

vida que é constituído. Nesse sentido há cooptação até mesmo dos momentos da vida 

cotidiana: 

 

Além do tempo e espaço do trabalho, o tempo/espaço de todos os momentos 

da vida cotidiana capturando o tempo cíclico agora sob a dominação do 

tempo linear esvaziando os usos do espaço, na medida em que tempo se 

realiza enquanto uso do espaço para a vida, e nesta direção submetendo o 

uso ao valor de troca, submetendo a vida cotidiana às exigências da 

realização da produção capitalista. (CARLOS, 2004, p.2). 

 

A mulher camponesa, cujo trabalho estamos estudando nessa pesquisa, está inserida 

no trabalho considerado pelo capital como improdutivo por não gerar mais-valia. É preciso 

observar que essa mulher que estamos discutindo desenvolve relações de trabalho não 

capitalistas. Nessa condição diferencia-se o seu trabalho das relações assalariadas produtoras 

de mercadorias. Estas se baseiam na mais valia, que é à força de trabalho não paga da qual se 
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extrai o lucro, ou seja, quando ocorre a valorização da produção mediante a exploração da 

força de trabalho.  

No caso das mulheres camponesas do PA 13 de Maio, ocorre a troca da mercadoria 

por dinheiro para gerar mercadoria novamente, quando o camponês vende sua produção não 

para extrair lucro, mas para suprir as necessidades da sua família. O camponês extrai renda do 

seu trabalho e não o lucro mediante a exploração do trabalho não pago. Diante desse 

panorama de dupla opressão (gênero e classe) e de múltiplas jornadas de trabalho, a mulher 

camponesa também se organiza para lutar. 

 

2.4.1 – Os exemplos de Elizabete Teixeira nas Ligas Camponesas e Margarida Maria 

Alves no Sindicato de Trabalhadores Rurais  

 

 Na década de 1960/1970 com toda mobilização das Ligas Camponesas, no Nordeste 

do Brasil podemos destacar a atuação de uma camponesa muito importante, Elizabete 

Teixeira, paraibana líder das Ligas Camponesas na Paraíba, mulher lutadora foi perseguida e 

mudou de nome e teve que abandonar tudo para refugiar-se e tornar uma lutadora (in) visível 

na questão da reforma agrária durante a ditadura militar no Brasil.  

Filha de fazendeiro, proprietário e comerciante na região de Sapé na Paraíba, tem sua 

história marcada pelo machismo e preconceito do seu pai que não a deixou frequentar a 

escola, impedindo de concluir até mesmo o primário, e criou conflito no seu casamento com 

João Pedro Teixeira por ser negro e operário pobre. 

Seu companheiro ajudou na fundação do Sindicato dos Trabalhadores da Construção, 

em Recife. E também entrou na luta dos camponeses quando voltaram para Paraíba. Ele foi de 

Engenho em Engenho para saber como faziam para sobreviver as famílias camponesas diante 

de tanta miséria e concentração de renda e terra. E a partir daí, começa a luta das Ligas 

Camponesas. 

Elizabeth, após o assassinato do seu companheiro passou a ser líder na luta 

camponesa e das Ligas Camponesas e então, uma mulher marcada para morrer. Teve dois 

filhos assassinados como forma de pressão para que ela desistisse da luta e uma de suas filhas, 

no momento da sua prisão, suicidou-se. Elizabeth ficou distante dos outros filhos e da família 

por 16 anos, vivendo uma vida clandestina, passou fome, mas nunca abriu mão de continuar a 
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luta pela Reforma Agrária
42

. 

Outra mulher que se destaca no cenário brasileiro, também de raiz nordestina, a 

paraibana Margarida Maria Alves. Trabalhadora rural, rendeira, presidente do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, Paraíba. Destacou-se pela defesa dos direitos do 

trabalhador sem terra, pelo registro em carteira, pela jornada de 8 horas, pelo 13° salário, 

férias, entre outros direitos.  

Foi brutalmente assassinada por um jagunço a mando de latifundiários da região, no 

dia 13 de agosto de 1983. No momento do tiro de espingarda no rosto, desferido por um 

matador de aluguel, ela estava em frente à própria casa, em Alagoa Grande (Paraíba), na 

presença do marido e do filho de apenas dez anos de idade. 

À época de seu assassinato, Margarida havia movido 73 ações trabalhistas na Justiça 

do Trabalho local, batendo de frente contra interesses dos donos da Usina Tanques, a maior 

usina de açúcar do Estado, e de alguns ―senhores de engenho‖. Fazendeiros não ligados à 

lavoura de cana também se viram em posição oposta à sindicalista, que denunciava abusos 

contra trabalhadores rurais e o descumprimento da legislação trabalhista. 

Em 2000, deu seu nome à ―Marcha das Margaridas‖, como símbolo, Margarida é 

uma flor, mas é também luta, pois é a líder sindical que não se rendeu às ameaças dos ricos, e 

afirmou preferir "morrer lutando, que morrer de fome". 

Nessa marcha que ocorre sempre no mês de agosto, as mulheres apresentam pautas 

com reivindicações para melhorar a vida no campo e na floresta em todo o País. Elas 

reivindicam melhorias em relação à economia solidária, renda, agroecologia, segurança 

alimentar, emprego, dentre outros
43

.  

A organização das mulheres na construção de uma agenda internacional além das 

suas conquistas históricas acaba por impor a presença do gênero feminino no conjunto das 

políticas elaboradas. 

 

 

                                                 

42
 Texto construído sobre Elizabeth Teixeira baseado nas informações da Comissão Pastoral da Terra – CPT, 

disponível em: < 

http://www.cptnacional.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1004:elizabeth-teixeira-

mulher-marcada-para-viver&catid=13:geral>, acessado dia 06/02/2013. Também do filme documentário 

brasileiro ―Cabra Marcado para Morrer‖, dirigido por Eduardo Coutinho, em que o início das filmagens se deu 

em 1964 quando parte da equipe foi presa sob a alegação de comunismo, e retomado 17 anos depois, estreou em 

1985. 
43

 O texto construído sobre Margarida Maria Alves foi baseado nas informações do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, disponível em: < http://www.mst.org.br/node/10399>, acessado dia 

06/02/2013. 
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2.5 – O foco das políticas públicas para a mulher na agenda política 

 

Em 2000, a ONU – Organização das Nações Unidas, ao analisar os maiores 

problemas mundiais, estabeleceu 8 Objetivos do Milênio – ODM
44

, que no Brasil são 

chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo, que devem ser atingidos por todos os países até 

2015.  

Entre os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio – ODM se destacam nesse 

estudo três. O primeiro, acabar com a fome e a miséria; o terceiro, a igualdade entre sexos e 

valorização da mulher; e o sétimo, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Objetivos 

esses relevantes no contexto de uma sociedade capitalista dividida em classe e que 

historicamente invisibiliza a mulher. 

Por meio da convenção dos ODM se constroem políticas públicas 

internacionalizadas, apontando expectativas e rumos para o desenvolvimento com ações 

pontuais
45

, ações essas que são referidas como ―focopolíticas‖ (LEGUIZAMÓN, 2002, 2005; 

CAMPOS, 2011) Para as autoras, essa política,  

 

Se materializa en diferentes dispositivos de intervención para el ―ataque‖ a la 

pobreza, como la focalización, las políticas compensatorias, también 

denominadas de desarrollo social, por medio de la provisión de mínimos 

biológicos para satisfacer necesidades básicas. Este nuevo arte de gobernar 

que denominamos focopolítica (LEGUIZAMÓN, 2005, p. 241). 

 

As focopolíticas promovem a inserção de forma marginalizada. Campos (2011) 

compreende as ―focopolíticas‖ como uma nova arte de governo e uma nova tecnologia de 

poder. Para a autora, 

 

No es la vida de la población productiva la que importa, o el aumento de la 

productividad del trabajo. El mercado regula la vida de los ―más capaces‖. 

El estado, a partir de la gestión y promoción de las ―organizaciones de la 

sociedad civil‖ y de las redes autogeneradas comunitarias ―productivas‖, 

promueve la vida sólo al nivel de mínimos básicos. Además la deja reposar 

en la moral individual filantrópica – como las organizaciones no 

gubernamentales o benéficas– y en los recursos autogenerados de los propios 

pobres. Esto se viabiliza a través del paradigma del desarrollo humano por 

medio de la provisión de parte del estado de servicios y/o ―paquetes‖ básicos 

                                                 

44
 http://www.objetivosdomilenio.org.br/objetivos/ 

45
 A contradição que se circunscreve no agir globalmente e pensar localmente que discutimos no capítulo 1. 

Baseado em Conceição, 2004.  
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para los pobres. Es decir, la vida en los límites de la subsistencia. No es más 

la población en su sentido genérico como lo era en la biopolítica, sino los 

más pobres, los vulnerables y ciertas minorías los que constituyen de una u 

otra manera una amenaza para la estabilidad del sistema (CAMPOS, 2011, p. 

241). 

 

Para estancar as ―ameaças‖ do sistema se propõe as ―focopolíticas‖. Assim, a ONU 

criou em 16 de outubro de 1945 um setor específico para agricultura e alimentação conhecido 

como Food and Agriculture Organization – FAO, que segundo sua descrição, 

 

Atua como um fórum neutro, onde todos os países, desenvolvidos e em 

desenvolvimento, se reúnem em igualdade para negociar acordos, debater 

políticas e impulsionar iniciativas estratégicas. Atualmente a FAO tem 191 

países membros, mais a Comunidade Européia. A rede mundial compreende 

cinco oficinas regionais e 78 escritórios nacionais. 

A FAO lidera os esforços internacionais de erradicação da fome e da 

insegurança alimentar. 

Desde sua fundação, a FAO tem dado atenção especial ao desenvolvimento 

das áreas rurais, onde vivem 70% das populações de baixa renda, e que ainda 

passam fome.(FAO)
46

. 

 

Segundo sua descrição de ação, a FAO
47

 trabalha no combate à fome e à pobreza e 

promove o desenvolvimento agrícola, a melhoria da nutrição, a busca da segurança alimentar 

e o acesso de todas as pessoas ao alimento necessário para uma vida saudável. Também,  

 

Reforça a agricultura e o desenvolvimento sustentável, como estratégia a 

longo prazo, para aumentar a produção e o acesso de todos aos alimentos, ao 

                                                 

46
 Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Disponível em: 

<https://www.fao.org.br/quemSomos.asp>, acessado dia 04/01/2013. 
47

 A direção geral da FAO foi assumida em janeiro de 2012 pelo brasileiro José Graziano da Silva, que lê a 

realidade desde o paradigma do capitalismo agrário (PCA), e compreende a necessidade da agricultura familiar 

integrar-se ao agrohidronegócio para continuar existindo. Isso significa produzir alimentos em larga escala, com 

o uso de pacotes prontos, a multi-exploração do trabalho camponês em seus lotes, em fabricas, multinacionais, 

construtoras etc. 

Em nenhum momento dos seus pronunciamentos desde que recebeu esse cargo José Graziano da Silva apontou a 

questão da Reforma Agrária, redistribuição e equilíbrio de renda per capita, limite da propriedade privada, busca 

por alternativas produtivas que não dependam do comércio exterior. Nenhum discurso contra o uso de 

agrotóxicos e insumos químicos, entre outras questões, como necessidade de serem transformados para eliminar 

problemas como a fome e a insegurança alimentar.  

Nesse sentido, a FAO segue, assim como seu diretor-geral, o paradigma do capitalismo agrário (PCA). Portanto, 

suas praticas de sustentabilidade, erradicação da fome, acesso ao alimento para todos etc., perpassa um viés do 

ponto de vista dominante em que não elimina nem pensa que para atingir esses objetivos seja necessária uma 

reestruturação fundiária. 

O combate à fome é proposto desde a produção intensiva de grãos que não são necessariamente os alimentos 

básicos da mesa do brasileiro. A erradicação da fome não tem haver somente com acesso ao alimento, Josué de 

Castro (1988) já apontava que a má alimentação diária também pode ocasionar a desnutrição. Portanto, a 

alimentação precisa ser diversificada, oposto ao modelo de produção intensiva em larga escala.  
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mesmo tempo em que preserva os recursos naturais (FAO). 

 

Entre as focopolíticas há aquelas que visam a inserção da mulher na esfera produtiva. 

O documento da FAO 2010/2011 aponta a diferença entre ―sexo‖ e ―gênero‖, o primeiro 

como fator biológico e por isso não pode ser mudado, o segundo como construção social de 

papéis e identidades associados com significado de ―homem‖ e ―mulher‖ e por isso, passíveis 

de mudanças. O documento traz uma discussão acerca dos vários processos relacionados ao 

gênero, mostrando que a mulher tem importante papel na agricultura, principalmente em 

países em desenvolvimento. 

Quanto à questão de gênero, 

 

Se mencionan en la mayoría de los planes de las políticas agrícolas y de 

seguridad alimentaria nacionales y regionales, pero por lo general se relegan 

a capítulos aparte sobre la mujer en lugar de ser tratadas como parte 

integrante de las políticas y la programación (Food and Agriculture 

Organization, 2010/2011, p. 3). 

 

 O reconhecimento da diferença de gênero e a sectarização do debate sobre a mulher 

pela FAO é relevante, pois a condição de diferenciação subsidia a desigualdade desde a 

construção da política pública criando ―focopolíticas‖ que vão ser efetivadas (caso seja) com 

reais desvantagens para as mulheres. Segundo o documento da FAO, 

 

Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los 

hombres podrían aumentar el rendimiento de sus explotaciones agrícolas en 

un 20% a 30% de este modo la producción agrícola total en los países en 

desarrollo podría aumentar en un 2,5% a 4%, lo que a su vez permitiría 

reducir el número de personas hambrientas en el mundo entre un 12% y un 

17% (Food and Agriculture Organization, 2010/2011, p. 6). 

 

O trabalho invisibilizado das mulheres remete a necessidade de ações específicas, 

que ao invés de incluir a mulher as políticas públicas sectarizam como assunto específico. 

Dessa forma, os ODM estão longe de serem conquistados de fato, porque para manter o 

sistema capitalista é necessário que haja uma preocupação com a garantia do aumento da 

produtividade, a partir da mulher. Para a FAO o investimento para o desenvolvimento de 

atividades produtivas pela mulher assegura aumento de renda. 

No Brasil, os assuntos direcionados a mulher tem um ministério que é a Secretária de 

Políticas Para Mulher (SPM), criada a partir da Medida Provisória n° 103 em 1° de janeiro de 
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2003. No primeiro mandato do governo de Lula, transformou-se na Lei N
o
 10.683, de 28 de 

maio de 2003 e tem como objetivo assessorar o presidente e os demais ministérios de formas 

transversais na construção de políticas voltadas as mulheres, assumido em fevereiro de 2012
48

 

por Eleonora Menicucci de Oliveira, que tem importante trajetória política e acadêmica na 

área de gênero. 

Em seu discurso de posse, a ministra, disse que continuaria lutando ―para que todas 

as mulheres saiam da condição de miséria e de pobreza, lutando para que possam ter mais e 

melhores oportunidades, mais autonomia econômica e não sofram tratamento desigual‖, para 

isso Eleonora Menicucci de Oliveira afirma que é ―fundamental assegurar lhes, 

prioritariamente, a garantia de direitos e acesso à informação, à educação, à capacitação e ao 

mercado de trabalho‖
49

. 

No discurso de Eleonora Menicucci de Oliveira compreende-se também o 

entrelaçamento da SPM com o debate da FAO que aponta a necessidade de inserção das 

mulheres no mercado laboral como se as mulheres (da classe trabalhadora e camponesa) 

tivessem em algum momento se afastado, assim como a SPM através de suas ações 

transversais nos ministérios visa cumprir os ODMs, principalmente da igualdade entre sexos e 

valorização da mulher. 

A emergência de políticas públicas de atendimento às mulheres no contexto atual nos 

trouxe para o debate sobre a condição do trabalho feminino. É preciso elucidar as 

contradições desse discurso. Antes, entretanto, discutiremos como as mulheres camponesas 

estão se organizando no espaço agrário. 

 

2.5.1 – O Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra e as mulheres 

 

O Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra- MST não é uma ilha, ele está 

inserido numa sociedade marcada pelo patriarcado. O movimento não tinha a pratica de 

utilizar o termo feminismo ou feministas, por compreendê-lo como uma luta radical, e as 

mulheres do movimento não se sentiam contempladas com as pautas das feministas, porque 

não se priorizavam pautas da luta pela sobrevivência cotidiana vivida pelas camponesas e 

trabalhadoras. Havia divergências no próprio movimento feminista, em relação à classe social 

das mulheres que estavam inseridas na luta, como afirma Rodrigues, 

                                                 

48
 Mês importante no calendário da secretária, pois dia 24 de fevereiro é o dia da conquista do voto feminino no 

Brasil. 
49

 Brasília, Palácio do Planalto. Discurso de Posse - 10 de fevereiro de 2012.  
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A maior parte do movimento feminista não compreendia a realidade vivida 

pelas mulheres pobres, logo seus anseios eram outros. Enquanto as mulheres 

pobres faziam a luta pelas necessidades básicas de sobrevivência, nas 

reivindicações principais do movimento feminista a prioridade era outra, 

porque as necessidades estavam em patamares diferentes (2006, p.17). 

 

Em 1984 acontece o 1º Encontro Nacional onde é definido o nome do Movimento e 

algumas bandeiras de luta. Nesse encontro houve a construção da logomarca que leva na 

bandeira (Figura 3), que figura um homem e uma mulher, embora a mulher não carregue nada 

com ela, simbolizando ser a companheira do homem apesar de está também na luta pela terra. 

 

Figura 3 – Logomarca do MST 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RODRIGUES, 2006. 

 

A logomarca contida na bandeira do MST foi definida no Encontro Nacional de 

1984. Nesse Encontro Nacional é definido também como pauta de luta; 

 

Estimular a participação das mulheres em todos os níveis de atuação; combater 

todo e qualquer tipo de discriminação às mulheres e também há uma proposição de 

que se crie comissões internas de mulheres para tratar de seus problemas 

específicos, políticas específicas para a organização das mulheres sem terra, bem 

como elaborar materiais e trabalhar com as mulheres, também estimula as mulheres 

a participarem de outras organizações como por exemplo nos sindicatos (TONIN, 

2003 Apud RODRIGUES, 2006, p. 23). 

 

Surge nesse período o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais – MMTR, uma 

vez que havia a orientação para que as mulheres se organizassem em um movimento 

específico. O MMTR que tinha atuação nacional deixou de ser por causa das divergências que 

ocasionaram na ruptura e formação do Movimento de Mulheres Camponesas, entretanto o 

MMTR continua tendo atuação em Sergipe. Em 2004 houve o 1° Congresso Nacional do 



76 

 

Movimento de Mulheres Camponesas – MMC, com a unificação dos movimentos autônomos 

para ter expressão e caráter nacional. O MMC é vinculado a Via Campesina. 

Inicialmente, o movimento acreditava que a igualdade entre homens e mulheres viria 

após a conquista de uma nova sociedade, esse pensamento é afirmado pelas feministas 

socialistas, corrente do pensamento feminista debatida anteriormente. Nos anos 90, com as 

pressões políticas neoliberais há um acirramento das lutas e inserção de maior número de 

mulheres, pressionando o debate da questão da mulher no movimento. 

Dessa forma, há a necessidade dentro do movimento de discutir sobre as 

transformações sociais necessárias para superação da opressão entre homens e mulheres, na 

construção do novo homem e da nova mulher, isso ocorre através do termo gênero. Segundo 

Rodrigues (2006, p.18), ―a abordagem de feminismo no MST pouco aparece em materiais 

mais antigos, se falava mais genericamente em luta das mulheres, sem se referir como luta 

feminista, e a partir dos anos 90 se começou falar em gênero‖. 

O termo gênero busca explicar a opressão do ser homem e do ser mulher desde a 

construção social e a influência da cultura dos papeis exercidos por homens e por mulheres, 

como destaca Campos, 

 

O gênero não é categoria absoluta na analise da situação social das mulheres. 

Ele precisa ser atravessado por outras categorias como idade, cultura, classe, 

etnia. Gênero é um instrumento de análise política das relações sociais entre 

homens e mulheres, é um modo de ser no mundo, que destaca a pluralidade 

do humano (2005, p. 14). 

 

Importante destacar que a autora afirma como uma categoria de análise política, 

―partindo da compreensão que as relações de gênero são relações de poder, é importante 

refletir no cotidiano do MST como essa relação de poder/relação de gênero se manifesta‖ 

(CAMPOS, 2005, p. 26), nesse sentido foi construído no movimento um setor para fazer a 

análise das desigualdades, o setor de gênero. 

 

Após muitos anos tentando conquistar espaço no MST por meio da 

organização das mulheres em espaços específicos, as lideranças femininas 

sem terra começaram a debater esses problemas a partir do debate de gênero, 

em meados dos anos de 1990, e se deram conta que precisavam envolver o 

conjunto da organização no debate e na construção de condições objetivas 

para garantir a participação das mulheres. E foi a partir dessa necessidade e 

de todo um processo de discussão interna que foi criado o Setor de Gênero, 

no Encontro Nacional do MST de 2000 (CAMPOS, 2005, p. 27). 
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Esse setor influência nos outros setores de forma transversal, com a presença e 

participação das mulheres, sendo importante para construção das linhas políticas e rumos do 

movimento. Dentre as linhas políticas do MST, destacam-se algumas relacionadas à questão 

de gênero: 

 

 Garantir que o cadastro e o documento de concessão de uso da terra 

sejam em nome do homem e da mulher; 

 Assegurar que os recursos e projetos da organização sejam discutidos 

por toda família (homem, mulher e filhos que trabalham), e que os 

documentos sejam assinados e a execução e controle também sejam 

realizadas pelo conjunto da família; 

 Incentivar a efetiva participação das mulheres no planejamento das 

linhas de produção, na execução do trabalho produtivo, na administração das 

atividades e no controle dos resultados; 

 Em todas as atividades de formação e capacitação, de todos os setores 

do MST, assegurar que haja 50% de participação de homens e 50% de 

mulheres; 

 Garantir que em todos os núcleos de acampamentos e assentamentos 

tenha um coordenador e uma coordenadora que, de fato, coordene as 

discussões, estudos e encaminhamentos do núcleo, e que participe de todas 

as atividades como representante da instância; 

 Garantir que em todas as atividades do MST, de todos os setores e 

instâncias, tenha ciranda infantil para possibilitar a efetiva participação da 

família (homem e mulher); 

 Assegurar a realização de atividades de formação sobre o tema gênero 

e classe em todos os setores e instâncias do MST, desde o núcleo de base até 

a direção nacional; 

 Garantir a participação das mulheres em todos os setores do MST, 

principalmente na Frente de Massa e Setor de Produção, Cooperação e Meio 

Ambiente, para incentivas as mulheres a ir para o acampamento, participar 

do processo de luta pela terra, e ser ativa nos assentamentos; 

 Realizar a discussão de cooperação de forma ampla, procurando 

estimular mecanismos que liberam a família de penosos trabalhos 

domésticos cotidianos, como refeitórios, lavanderias, etc, comunitários;  

 Garantir que as mulheres sejam sócias de cooperativas e associações 

com igualdade na remuneração das horas trabalhadas, na administração, 

planejamento, e na discussão política e econômica; 

 Combater todas as formas de violência, particularmente contra 

mulheres e crianças que são as maiores vítimas de violência no capitalismo 

(Construindo novas relações de gênero, 2005, p.31). 

 

Embora haja no MST o debate de gênero e este tenha relevante efeito, ao analisar as 

comissões dos movimentos nota-se maior participação das mulheres nas comissões de saúde, 

educação, cozinha, cirandas. Dessa forma, sua inserção no movimento continua afirmando o 

padrão de patriarcado de destinar a mulher o lugar na esfera da reprodução. 
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À medida que ocorre a organização feminina camponesa, vão se dando conta de que 

estão no movimento social, mas não nas esferas de decisões, que são mais acentuadas no setor 

de produção.  

A participação na produção agroecológica significa então, participar também dos 

debates nas esferas de decisões, do que produzir, como e quando, onde vender, pra quem, por 

quanto e o quê fazer com o dinheiro. Portanto, a dimensão feminista é um desafio para o 

movimento. 

Em meio à disputa territorial entre trabalhadoras e trabalhadores sem terra e grandes 

proprietários de terras na região do Cotinguiba
50

, no estado de Sergipe, há enfrentamentos que 

se realizam a partir das mulheres organizadas.  Nessa direção, o capítulo que segue traz uma 

discussão sobre o assentamento 13 de Maio no contexto do monocultivo da cana de açúcar em 

Sergipe, em uma área de forte concentração de terras, cultivo para exportação, onde o trabalho 

escravo e da exploração da força de trabalho nos latifúndios é o traço mais marcante. 

Este panorama que levou a territorialização de movimentos sociais na região expõe 

também a condição da mulher nos assentamentos, sua luta pela resistência a partir do trabalho 

com a agroecologia. Apresentando aos camponeses a possibilidade de resistir e permanecer 

em suas terras sem serem explorados nas lavouras de cana ou no modo de produzir dentro dos 

assentamentos. 

 

 

                                                 

50
 A região do Contiguiba é marcada historicamente pela produção de cana-de-açúcar desde a colonização, 

região de zona da mata, com terra e clima propício a produção de cana-de-açúcar que foi e ainda é o cultivo 

motor da economia capitalista baseada no monocultivo. As disputas territoriais são intensas por haver 

concentração de terras nas mãos de poucos e pobreza e miséria estampada na paisagem. 
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CAPÍTULO 3 - Do monocultivo da cana de açúcar em Sergipe à organização das 

camponesas e camponeses no PA 13 de Maio 

 

O assentamento 13 de Maio, situado no município de Japaratuba, no estado de 

Sergipe, é produto da luta pela terra no Brasil. Expressa a realidade de camponeses que se 

organizam na resistência para manter-se no campo.  

Esse capítulo apresenta o Assentamento no contexto do monocultivo da cana de 

açúcar em Sergipe. Entretanto, optamos por tratar inicialmente do monocultivo no Brasil, para 

em seguida discutirmos o panorama no qual o assentamento está inscrito. 

 

 

3.1 - Situando o objeto: 

 

Utilizou-se o conceito de agronegócio durante o percurso do texto, mas quando 

focamos no contexto do território no qual o assentamento está inserido optou-se pelo conceito 

de agrohidronegócio que releva, 

 

A dinâmica que envolve o agronegócio, em particular a vinculação à 

expansão e consolidação da cana-de-açúcar, das plantas agroprocessadoras 

no país, é realizada ―na medida de sua estreita vinculação à apropriação 

privada da terra e das fontes de água ou dos recursos hídricos‖, o que nos 

estimula ―a operar/aperfeiçoar o conceito de agronegócio‖ (THOMAZ JR, 

2008). (DOMINGUES, 2010, p. 164-165). 

 

O conceito de agrohironegócio amplia a análise, tendo em vista que o agronegócio não 

pode ser atribuído apenas à sua territorialização e/ou monopolização das terras, mas também 

ao acesso e controle da água.  

O desenvolvimento da plantation no Brasil se associa ao olhar do Estado mercantilista 

português e de outros países da Europa para as condições do Novo Mundo, que levava suas 

lideranças a se sentirem perplexos com a heterogeneidade e exuberância das condições 

naturais que esse espaço oferecia. Para eles, a Mata Atlântica, diferente das conhecidas 

florestas temperadas, os solos e clima encontrados no litoral brasileiro ofereciam  condições 

propícias ao desenvolvimento de culturas tropicais e, dessa maneira, representavam uma 

forma de acumulação importante para o cenário econômico e político dos países europeus 

naquele contexto.  
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Referindo-se a ocupação das terras pelos canaviais, Gilberto Freyre observa que, 

 

Durante o período decisivo da formação brasileira, a história do Brasil foi a 

história do açúcar; e no Brasil a história do açúcar, onde atingiu maior 

importância econômica e maior interesse humano foi nessas manchas de 

terra de massapê, de barro, de argila, de húmus. Nessas manchas de solo 

encarnado ou preto se lançavam os alicerces dos melhores engenhos. Foram 

elas que mais se avermelharam de sangue nos tempos coloniais (...) As terras 

de barro gordo, boas para a cana-de-açúcar (2004, p.50). 

 

A produção da cana era realizada com trabalho braçal dos negros escravos e ganhou 

espaço no mercado europeu por causa do seu preço, sendo o Nordeste, um local favorável 

para sua plantação por causa do clima, do tipo de solo e da facilidade no escoamento da 

produção. Era também alvo de disputas entre os países colonizadores.  

Segundo Gilberto Freyre (2004, p.121) ―pode-se atribuir à monocultura da cana a 

formação (...) do tipo mais puro de aristocracia brasileira: o senhor de engenho‖, sendo então 

processo relevante na formação das classes sociais brasileiras através das famílias 

colonizadoras que tinham por base não misturar o sangue com o dos escravos, com isso era 

comum haver casamento entre a própria família para ter herdeiros legítimos, pois ―em 

nenhuma parte do Brasil a formação da família se processou tão aristocraticamente como 

entre os canaviais‖ (FREYRE, 2004, p.130). 

Naquele contexto, a produção do espaço se realizava baseada pela tríade: Engenho, 

Casa Grande e Senzala. O comando era do senhor de engenho, patriarca da família. A mulher 

sendo a senhora de engenho tinha autoridade, mesmo submetida às ordens do patriarca E 

sendo escrava, além de participar do sistema produtivo do açúcar servia a casa grande. 

A cultura do açúcar ficou conhecida também como ciclo do açúcar e teve decadência 

no século XIX. No entanto, apesar das oscilações econômicas, a cultura da cana ainda move a 

economia de vários municípios, principalmente do Nordeste. Essa atividade serviu para a 

extinção da biodiversidade, a exploração e destruição da Mata Atlântica, além de uma série de 

problemas sociais e ambientais. 

Em relação à introdução da cana-de-açúcar no Nordeste o autor destaca: 

 

O canavial hoje tão nosso, tão da paisagem dessa sub-região do Nordeste que 

um tanto ironicamente se chama ―a Zona da Mata‖, entrou aqui como um 

conquistador em terra inimiga: matando as árvores, secando o mato, 

afugentando e destruindo os animais e até os índios, querendo para si toda 

força da terra. Só a cana devia rebentar gorda e triunfante do meio de toda 
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essa ruína de vegetação virgem e de vida nativa esmagada pelo monocultor‖ 

(FREYRE, 2004, p.79). 

 

Em Sergipe, o monocultivo da cana de açúcar trouxe várias modificações 

socioeconômicas, como a mudança da capital. Quando ―Ignácio Joaquim Barbosa resolveu 

mudar a capital de São Cristóvão e instalá-la na foz do rio Sergipe. (...) Além do porto, razão 

que fundamentou a transferência da capital, Aracaju possuía culturas que sustentaram seu 

desenvolvimento, como as culturas da cana-de-açúcar, atividade produtiva do vale do 

Cotinguiba‖ (TAVARES, 2009).  

Para França e Cruz, 

 

A cana-de-açúcar foi o primeiro cultivo industrial a ser introduzido em 

Sergipe, desde 1602. As condições ambientais decorrentes da presença de 

solos férteis e de clima úmido, na Zona da Cotinguiba, contribuíram para o 

desenvolvimento da monocultura canavieira e a produção do açúcar, em sua 

maior parte destinada à exportação para a Europa e para outros pontos do 

país (2007, p. 161). 

 

Assim, a partir do início do século XVII, a cana-de-açúcar passou a ser cultivo 

industrial, demandando grandes áreas, o que intensificou o processo de concentração das 

terras nas mãos dos senhores de engenho. Dessa forma, os chamados latifúndios foram 

controlados pelos usineiros que transformavam a terra de trabalho em terra de negócio. O 

trecho abaixo ajuda nessa compreensão: 

 

A produção canavieira está bastante relacionada com os interesses dos 

proprietários das melhores terras que lucravam enormemente com as culturas 

de exportação, consolidando a formação do latifúndio, isto é, a grande 

propriedade rural, a vinculação dependente do país em relação ao exterior, a 

monocultura de exportação, a escravidão e suas consequências. Surgindo a 

estrutura fundiária concentrada desde o período colonial e que irá 

permanecer com esta mesma face até os dias atuais (SHIMADA, 2009, p.2-

3). 

 

Como se pode constatar, a partir dos dados do IBGE na tabela abaixo, a maior 

quantidade de estabelecimentos em Sergipe tem menos de 10 hectares, enquanto a área que 

eles ocupam não chega a 15% do total da área. 
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Tabela 3 – Número de estabelecimentos e Área dos estabelecimentos agropecuários por 

grupos de área total (1970/2006) 

Unidade da Federação = Sergipe 

Grupos de área 

total 

Variável X Ano 

Número de estabelecimentos agropecuários 

(Percentual) 

Área dos estabelecimentos agropecuários 

(Percentual) 

1970 1975 1980 1985 1995 2006 1970 1975 1980 1985 1995 2006 

Menos de 10 ha 78,03 78,72 76,32 79,93 77,79 75,30 9,51 9,87 9,24 10,20 10,24 12,25 

10 a menos de 

100 ha 
18,77 18,12 20,14 16,92 18,31 19,93 31,58 31,15 31,69 31,40 32,78 38,11 

Menos de 100 

ha 
96,81 96,84 96,46 96,85 96,10 95,24 41,09 41,01 40,93 41,60 43,02 50,36 

100 a menos de 

1000 ha 
3,05 3,01 3,31 2,85 3,07 2,45 43,11 43,03 42,08 43,04 45,39 39,33 

1000 ha e mais 0,14 0,15 0,17 0,13 0,11 0,08 15,79 15,95 16,99 15,35 11,59 10,31 

Fonte: IBGE Tabela 263- Série histórica (1920/2006). Organização: Laiany Rose Souza Santos, 2012. 

 

A tabela expressa a forte concentração de terras no estado de Sergipe. Enquanto em 

2006, pouco mais de dois terços dos estabelecimentos encontravam-se no extrato de área de 

menos de 10 hectares, esses estabelecimentos representavam somente 12,25% da área 

agricultável no estado.  

Há ainda outra forma de divisão das terras, que é o módulo fiscal. Nessa modalidade, 

a quantidade mínima de terras para se viver e produzir é de 1 a 4 módulos fiscais. Quem 

detém essa quantidade é considerado agricultor familiar
51

, com créditos e investimentos 

específicos. 

O módulo fiscal serve para classificação fundiária quanto à dimensão do imóvel 

rural, de acordo com art. 4º da Lei nº 8.629/93 que atribui para: 

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural: 

a) De área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais; 

III - Média Propriedade - o imóvel rural: 

                                                 

51
 Compreendemos o camponês como agricultor familiar, mas nem todo agricultor familiar como camponês, pois 

depende da sua relação de trabalho com a terra, se é de subsistência ou para acumulação de riqueza. Contudo 

utilizamos o termo agricultor familiar pra enfatizar o conceito utilizado pelo Censo Agropecuário. É relevante 

lembrar que no Brasil existem duas fontes tradicionais que se referem à estrutura agrária, ―os dados do INCRA 

focam a distribuição do espaço entre seus detentores. O IBGE, por outro lado retrata a ocupação desse espaço 

pelos produtores rurais” (CARDIM; VIERA; VIÉGAS), contudo utilizamos os dados do Censo agropecuário 

que foi parceria do IBGE junto ao MDA também por ser um marco, a saber, quantos e onde estão os agricultores 

familiares. Embora o conceito de agricultura familiar utilizada pelo Censo da qual é proveniente da Lei nº 

11.326, diz no Art. 3º inciso I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais, o 

módulo fiscal em Japaratuba é de 30 hectares, portanto uma propriedade com 120 hectares poderia ser 

enquadrada como de agricultura familiar. Apesar disso os gráficos nos mostram a diferença entre número de 

estabelecimentos e área. 
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b) De área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais; 

Dessa forma, compreendemos que inferior a 1 (um) módulo fiscal pode ser 

considerado minifúndio e acima de 15 (quinze) módulos fiscais grande propriedade.  

No município que estamos estudando nessa pesquisa, onde está territorializado o PA 

13 de Maio, 1 módulo fiscal tem área de 30 hectares, contudo, no PA 13 de Maio, cada 

família ficou com 10 tarefas de terras individual
52

, sendo que em Sergipe, 1 tarefa equivale a 

3.052 m², ou seja 0,31 hectares. 

Para ser considerado dentro da modalidade de agricultura familiar, de acordo com o 

MDA, o tamanho da propriedade pode variar de 1 a 4 módulos fiscais. A área das famílias do 

assentamento 13 de Maio equivale a 1% de 1 módulo fiscal estabelecido para o município de 

Japaratuba, que mede  30 ha. Entretanto, se o necessário para garantir a sobrevivência da 

família é de 30 ha a 120 ha as famílias assentadas não têm condições reais de sobrevivência, 

muito menos de comercialização. Sendo que essas famílias também crescem e precisam 

dividir suas terras para sustentar as novas famílias que são formadas. 

A partir do gráfico abaixo percebemos o controle da propriedade da terra, e também 

o direcionamento da produção, visto que há maior quantidade de estabelecimentos com menos 

de 5 hectares, o considerado insuficiente para a realização da família e sua produção de 

subsistência é que tem mantido também as feiras livres e pequenos mercados da região. Os 

estabelecimentos com maior área têm sua produção direcionada à cana de açúcar. 

                                                 

52
 E 10 no lote coletivo que é área alagada que não serve para o plantio 
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Gráfico 1- Número de estabelecimentos - tipos de produção, Japaratuba - SE, 2010 

Fonte: IBGE, 2010.  

Organização: Laiany Rose Souza Santos, 2012. 

 

Nota-se a partir do gráfico a relevância da produção de alimentos nos menores 

extratos de área. Apesar disso, vê-se que a destinação dos maiores extratos de área não está 

para esse tipo de produção, pois: ―Diferente dos tigres e lobos, que arreganham os dentes para 

proteger os seus territórios, o homem, fisicamente um animal mais fraco, usou sua mente para 

criar um ambiente legal – a propriedade – para proteger o seu território‖ (SOTO, apud: 

FARIAS E ROSENVALD, 2009, p. 163) seu status e condição social de poder de exploração 

sobre os outros homens. Nessa especificidade, destaca-se o controle do território pelo 

latifundiário, conforme a realidade de Japaratuba pode denunciar. 

 

3.2 – Projeto de Assentamento 13 de Maio: da resistência ao agrohidronegócio da cana 

de açúcar, à organização das mulheres camponesas 

 

O município de Japaratuba, no estado de Sergipe tem sua história diferenciada dos 

demais municípios do estado, principalmente porque foi formado por mais escravos do que 

―homens livres‖. Os escravos negros eram trazidos como força de trabalho para engrossar a 

massa braçal dos engenhos de cana-de-açúcar. 
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Localizado na Microrregião de Japaratuba, no Litoral Norte do estado de Sergipe, O 

município, onde está localizado o PA 13 de Maio (ver nos mapas), ocupa 374 Km², e 

apresenta clima do tipo seco a subúmido, precipitação pluviométrica média anual de 1.628 

mm, e temperatura média anual de 25,3º, com intervalo mais chuvoso entre os meses de 

março a agosto
53

. O relevo do município está representado pelas unidades geomorfológicas e 

no mapa geológico e podem ser visualizados abaixo.   

                                                 

53
 Seus limites territoriais são: ao Norte com os municípios de São Francisco e Muribeca; ao Nordeste com 

Japoatã; ao Leste e Sudeste com Pirambu; ao Sul e Sudoeste com Carmópolis e ao Oeste e Noroeste com Capela. 
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Mapa 2 – Japatuba, Geomorfologia, 2013. 
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Mapa 3 – Japaratuba, Geologia, 2013. 
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A vegetação natural da região localiza-se sobre a ocorrência da Floresta Caducifólia 

do Nordeste. Trata-se de uma formação da Mata Atlântica caracterizada por situar-se na zona 

de transição entre floresta costeira úmida e caatinga seca do interior, no entanto muito pouco 

dessa formação vegetal natural restou em virtude da produção intensiva da cana-de-açúcar 

nessa área. 

A cana-de-açúcar deve ser cultivada em condições edafoclimáticas que 

proporcionem seu desenvolvimento e acumulo de sacarose. As lavouras destinadas às 

produções de açúcar são as mais exigentes, pois a planta precisa de condições térmicas e 

hídricas adequadas e no momento de repouso, ou seja, durante o acúmulo da sacarose, a 

planta não pode receber muita água, pois causaria aumento no custo da produção, exigindo 

técnicas corretivas. 

A temperatura ideal de solo para o brotamento da cana-de-açúcar é de 32° a 38° e a  

média durante o dia deve ser entre 22° a 30°. A fase de maturação da cana de açúcar 

caracteriza-se pela paralisação do seu crescimento vegetativo e pelo acúmulo de sacarose nos 

colmos. Este processo é fortemente influenciado pelo clima, que altera a duração e o 

rendimento da sacarose. 

As exigências climáticas para o crescimento e o desenvolvimento vegetativo 

desfavorecem a maturação, pois estende o período vegetativo e prejudica o acúmulo de 

sacarose. Para a maturação é imprescindível uma estação seca, com temperaturas mais 

baixas
54

, como é a estação mais seca no município, por isso a ocupação da área com essa 

atividade. 

A condição da produção agrícola no município de Japaratuba oferece facilidade à 

cana de açúcar, todavia, necessário ressaltar que o modelo de produção de cana de açúcar de 

forma intensiva e em larga escala, dependente e destruidor, torna-se um problema de ordem 

política, econômica e ambiental. 

O gráfico 2 mostra em porcentagem a produção agrícola nesse município. Essa 

produção é analisada em toneladas e serve para expressar que, apesar do avanço da cana, os 

camponeses tem investido na produção alimentar.  

                                                 

54
 Agência de informação EMBRAPA. Disponível no site <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-

de-acucar/arvore/CONTAG01_10_711200516716.html>,acessado no dia 29/04/2012. 



90 

 

Gráfico 2 - Produção agrícola (percentual), Japaratuba, 2010. 

Fonte: IBGE, 2010.  

Organização: Laiany Rose Souza Santos, 2012. 

 

Nota-se que os estabelecimentos de 50 hectares e mais são destinados ao 

monocultivo de cana de açúcar. Apesar da área para produção dos alimentos que abastecem o 

mercado interno, ser menor, conforme se pode ver no Gráfico 3, é possível produzir para o 

abastecimento do próprio município, além de outras áreas do estado. 

A produção camponesa tem a perspectiva da subsistência, de suprir as necessidades 

da população, servindo ao mercado interno. Seus produtos são cotados com valores inferiores, 

enquanto a produção do agronegócio é voltada principalmente para exportação e seus 

produtos são cotados nas bolsas de valores e mercados futuros, provocando mudança da 

produção de alimentos que abasteçam principalmente os mercados locais. Como assinalam 

Burbach; Flynn, 

 

A raiz da crise, porém, está não naquilo que é produzido, mas antes em como 

é produzido, pois o desenvolvimento capitalista significa mais do que a 

mudança tecnológica. Significa também a criação de um novo sistema de 

relações sociais e exploração do trabalho que transforma profundamente os 

meios de vida das pessoas (1982, p. 89). 

 

No caso de Japaratuba, entre os cultivos de subsistência, dominam a macaxeira e o 

milho. Esses cultivos conservam parte das tradições culturais do munícipio, como por 

exemplo, o dia de São José (19 de março) que tem a festa da chegada da chuva para a 
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plantação do milho, e as festas juninas de São Pedro, São João e Santo Antônio que é o 

período da colheita do milho. 

A base econômica, por sua vez, é a produção de cana-de-açúcar, que vem desde os 

tempos da plantation, no século XVI. O gráfico abaixo mostra a área ocupada pela cana no 

ano de 2010. 

 

Gráfico 3 - Área colhida (em hectares) Japaratuba, 2010. 

Fonte: IBGE, 2010. Organização: Laiany Rose Souza Santos, 2012. 

 

Gráfico 4 - Área colhida (em hectares) Japaratuba, 2010. 

Fonte: IBGE, 2010. Organização: Laiany Rose Souza Santos, 2012. 
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Apesar da menor quantidade de estabelecimentos no extrato de área de 50 ha a mais, 

como já foi evidenciado pelo gráfico 1, nota-se que nesse mesmo extrato a área colhida de 

cana-de-açúcar é exorbitantemente maior, mostrando que as maiores áreas não são as que 

produzem alimentos. A tabela 2 sobre a produção vegetal indica o aumento da produção de 

cana-de-açúcar no município de Japaratuba, esse aumento pode ser explicado pelo avanço na 

área e intensificação da produção. 

Em contrapartida aparece também no município a produção de feijão em grãos, 

mandioca e milho em grãos, que apesar de também expressar um relativo crescimento, não se 

aproxima da quantidade de cana. No ano de 2011, por exemplo, enquanto a produção de cana-

de-açúcar chegou a 432.055 toneladas, o feijão, a mandioca e o milho juntos, atingiram a 

produção de 7.888 toneladas.  
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Tabela 4- Produção agrícola municipal de Japaratuba (2000 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Organização: Laiany Rose Souza Santos, 2012.  

 

Relevante analisar a partir dos dados da Tabela 4 que há um avanço na produção 

vegetal de cana de açúcar, no entanto, a partir de 2004 quando é instituído o assentamento a 

produção dos cultivos de feijão e mandioca são pequenos, contudo, no ano seguindo dobram a 

quantidade e a cana permanece na mesma quantidade, mostrando a produção camponesa 

alavancou a produção alimentar. 

Nota-se que desde o século XIX, então, o monocultivo intensifica o empobrecimento 

do solo. A declividade do relevo impõe que a colheita da cana não seja realizada totalmente 

através de maquinário. Essa realidade leva ainda ao uso de queimadas, além do uso intensivo 

de agrotóxicos, da poluição dos rios pelos dejetos desses venenos e dos dejetos das usinas de 

beneficiamento da cana. 

O trabalho mais intensivo é o da força braçal. Quanto mais o trabalho é precarizado, 

mais os donos dos engenhos aumentam a sua lucratividade. Por isso a importância de 

compreender a dinâmica territorial das novas formas de trabalho em um contexto de 

exploração ampliada, requisito da valorização do capital. Em pleno século XXI os 

trabalhadores trabalham no corte de cana por produção, segundo Alves, eles trabalham, 

 

Sem saberem quanto ganham, porque isto depende de quanto cortam. Além 

disto, mesmo cortando muitos metros podem ter um ganho pequeno, porque 

o valor do metro depende de uma conversão que não é controlada pelos 

trabalhadores e sim pelas usinas. Portanto, se todos os autores declaram que 

Ano 

Produção Vegetal (toneladas) 

Cana de 

açúcar 

Feijão em 

grão 
Mandioca 

Milho em 

grão 

2011 432.055 193 7.560 135 

2010 350.592 209 7.200 575 

2009 335.040 192 7.440 104 

2008 372.240 192 7.200 80 

2007 366.360 192 5.184 80 

2006 330.000 210 4.800 64 

2005 306.000 180 4.800 40 

2004 306.000 66 2.400 80 

2003 192.000 40 2.700 80 

2002 194.400 9 3.649 156 

2001 228.000 13 4.270 213 

2000 245.000 13 2.697 174 
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o pagamento por produção, além de ser uma forma de salário arcaica, 

perversa e desgasta os trabalhadores, porque sua produção e salário 

dependem de seu esforço físico, na cana esta forma de trabalho é mais 

perversa porque o ganho não depende dos trabalhadores, mas de uma 

conversão feita pelo departamento técnico das usinas (2006, s/n). 

 

Essa superexploração da força de trabalho exigida do trabalhador braçal pode ser 

visualizada, quando esse trabalhador está cortando a cana na fazenda. Exige-se que ele faça o 

corte da cana rente ao solo para que a extração da sacarose seja a maior possível. Essa 

atividade retira do trabalhador muita energia por que exige que ele permaneça rebaixado por 

muitas horas diárias de trabalho, além da exposição ao sol. 

A luta das trabalhadoras e trabalhadores sem terra por terra de trabalho no município 

levou a conquista, até o ano de 2013, de três assentamentos, que são a expressão da 

contradição presente no campo. A conquista da terra é uma possibilidade de recriação do 

modelo de produção do campesinato.  

A presença do PA 13 de Maio, além dos Projetos de Assentamentos, o PA Ivan 

Ribeiro, com 635,0942 hectares e 39 famílias, e do PA Caraíbas, com 2.152,1461 hectares e 

113 famílias
55

, denota a luta dos camponeses para se manter trabalhando na terra, e embora 

representem para as famílias assentadas a possibilidade de se reproduzirem na sua própria 

terra, não resolveu a histórica concentração de terras do município de Japaratuba. 

 

3.2.1 - A tentativa de usurpação das terras camponesas pelo agrohidronegócio da cana 

 

No município de Japaratuba, os usineiros vêm tentando penetrar nos assentamentos 

rurais através da inserção da cana de açúcar, a fim de explorar os camponeses em suas 

próprias terras. A introdução da cana-de-açúcar gera dependência em relação ao usineiro, uma 

vez que os camponeses passariam a utilizar recursos para produção, além do uso de 

agrotóxicos levando ao empobrecimento dos camponeses e tirando sua autonomia sob a 

produção. 

                                                 

55
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

– INCRA, Diretoria de Obtenção de terras e implantação de projetos de assentamentos – DT, Coordenação geral 

de implantação – SIPRA, Relatório_0227, Data 19/10/2010. 
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O PA 13 de Maio, com 482,3379 hectares e 40 famílias
56

 está localizado em meio ao 

monocultivo da cana, enquanto um território de resistência. Esse território também vem sendo 

pressionado pelo interesse dos usineiros que, persuadindo os representantes do MST e do 

INCRA, conseguem impor a plantação de cana nos assentamentos.  

Como muitos assentamentos são provenientes de desapropriação de fazendas de 

cana, acaba ficando mais fácil o processo de persuasão realizado pelos usineiros. Os 

assentados acabam aceitando as propostas e se tornando novamente dependentes dos 

capitalistas, que investem nas roças enquanto for lucrativo e favorável a eles, e depois que as 

terras ficam degradadas, são deixadas de lado e, de novo o camponês fica na miséria
57

. 

Além da concentração de terras esse controle se dá nas áreas mais férteis, também se 

dando o controle da água, já que o município de Japaratuba é banhado pela bacia do rio 

Japaratuba que tem sua nascente na Serra da Boa Vista na divisa entre os municípios de Feira 

Nova e Graccho Cardoso e deságua no Oceano Atlântico, no município de Pirambu. No seu 

percurso o rio Japaratuba possui planície aluvial muito larga, principalmente nos municípios 

de Capela e Japaratuba, onde se desenvolve o cultivo da cana-de-açúcar.
58

O município é 

banhado também por parte da bacia do rio São Francisco (Mapa 4). 

  

                                                 

56
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

– INCRA, Diretoria de Obtenção de terras e implantação de projetos de assentamentos – DT, Coordenação geral 

de implantação – SIPRA, Relatório_0227, Data 19/10/2010. 
57

 As terras do PA 13 de Maio despertam interesse dos usineiros também devido a sua localização estratégica, 

pois está próxima às unidades agroindustriais canavieiras e por encontrarem-se na beira da BR 101, facilitando 

assim o escoamento da produção. Além dos prejuízos causados pelos danos provenientes da utilização de 

agrotóxicos que se espalha pela água e com o vento. 
58

 Secretária de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, Comitê de Bacias Hidrográficas 

do Rio São Francisco – CBHSF e Comitê da Bacia do Rio Japaratuba – CBHJ, disponível em 

<http://www.semarh.se.gov.br/comitesbacias/modules/tinyd0/index.php?id=20> acessado em 30/04/2012. 

http://www.semarh.se.gov.br/comitesbacias/modules/tinyd0/index.php?id=20
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Mapa 4 – Bacias Hidrográficas, Japaratuba, 2011. 
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Apesar da importância da bacia do rio Japaratuba para as atividades econômicas do 

município, as assentadas e os assentados do PA 13 de Maio não tem sistema de irrigação. 

Esses, principalmente nos meses mais quentes, ficam bastante prejudicados. 

Observa-se que há uma preocupação por parte do Estado em priorizar o fornecimento 

de energia e água principalmente para o agrohidronegócio. A Secretária de Estado do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH adota uma política de identificar o ―potencial‖ 

hídrico de uma região e identificar aqueles setores que, uma vez mobilizados/fomentados, 

geram o maior benefício por unidade de custo, sendo associado, principalmente, ao potencial 

ligado ao complexo minero-químico, de agrohidronegócio e emergentes como o etanol. Esses 

dados são relevantes para que o Estado estabeleça prioridades com as suas políticas.  

Em relação ao agrohidronegócio, Thomaz Jr (2008), Torres (2007), Mendonça e 

Mesquita (2007), Domingues (2010), são contundentes ao afirmarem a importância de 

compreender os desafios da dinâmica geográfica da reprodução do capital no século XXI, em 

que a monopolização da terra e da água são indissociáveis para o capital, formando uma 

malha complexa e articulada de relações que podem ser analisadas no âmbito do 

agrohidronegócio. 

Esse é mais um problema, também fundamental, que os camponeses deste território 

sofrem. Com a irrigação para produção, sobretudo, destinada ao agrohidronegócio, a produção 

de alimentos saudáveis fica prejudicada. O trabalho de campo realizado durante todo o 

período da dissertação permitiu perceber que embora não haja irrigação no assentamento, ao 

lado e em torno dele, toda a área de plantação de cana de açúcar é irrigada.  

Para Torres, esse problema é uma questão política, pois, 

 

Com a evolução da ciência e consequentemente das técnicas, passaram a 

existir possibilidades de extrair ou represar a água, e o problema passou a ser 

de poder político. Como o que acontece no semiárido do Nordeste brasileiro, 

onde se pode apontar a construção de açudes públicos em terras privadas 

viabilizadas pela lógica do favorecimento político (2007, p. 59). 

 

Essa realidade se torna mais um entrave na lógica produtiva camponesa de 

subsistência. Segundo a autora ―nasce aí este novo viés da luta de classe, a luta dos que têm 

água e dos que precisam ter, para produzir‖ (TORRES, 2007, p.60). Essa dificuldade 

juntamente com outros fatores, como o assédio dos capitalistas latifundiários para que os 

assentados produzam cana em seus lotes, leva muitas famílias a ficarem tentadas com a 

possibilidade de geração de uma renda, que segundo alguns assentados: 
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- ela é maior e com menos trabalho; 

- não precisamos ficar aguando (regando) os cultivos a mão, 

- dá uma renda mais certa naquele mês. (Camponesas e 

camponeses, pesquisa de campo, 2012). 

 

O INCRA juntamente com o MST abriu a possibilidade para produção de cana nos 

assentamentos a fim de serem entregues as usinas. Esse fato ocorre devido as áreas 

conquistadas pelo movimento, principalmente na região do leste sergipano
59

, antes serviam ao 

monocultivo de cana de açúcar, então mesmo que não empregue esforço algum na terra ela 

produzirá cana, assim como o desgaste psicológico e físico que as assentadas e assentados 

passaram até conseguir a terra resultaram também na diminuição de força de trabalho que 

pode ser empregada na terra. 

Há discordâncias entre as lideranças do movimento, em que uma parte concorda com 

a produção de cana devido principalmente a esses fatores apresentados anteriormente, e outra 

parte discorda, pois compreende que a produção de cana pelas assentadas e assentados 

significa a volta ao domínio do usineiro, e também a perca da autonomia camponesa. 

Os outros assentamentos dessa região, inseridos nesse sistema, tem incentivado 

outros camponeses a produzir cana em seus lotes, todavia o PA 13 de Maio tem sido firme no 

seu posicionamento contrário, principalmente por causa da organização feminina com a 

Agroecologia e consciente de que esse é um processo de dominação do território conquistado 

pela luta. 

 

O que se anuncia, com a ampliação dos assentamentos no cultivo da cana de 

açúcar, é a quebra da unidade da família camponesa, agora estimulada a 

fazer parte de um grande negócio, alardeado como bem-sucedido, que, para 

a maioria dos entrantes, já expressa os principais aspectos negativos, tais 

como: endividamento, desagregação da família trabalhadora e frustração. 

(THOMAZ JR, 2012. p.7) 

 

Para esse autor, o ingresso dos camponeses no ―grande negócio‖ da cana de açúcar 

produzida por monocultivo intensivo é a volta à escravidão. Representa também a 

subordinação do trabalho e o controle do território pelos capitalistas, com isso apresenta as 

contradições do próprio sistema que precisa das relações não capitalistas de produção para 

                                                 

59
 Essa localização encontra-se no território de planejamento, realizada pela Secretária de Estado do 

Desenvolvimento Urbano – SEDURB. 
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existir, se movimentar e desenvolver. Sobre esse interesse do capital pela produção 

camponesa, Thomaz Jr destaca que, 

 

Ao mesmo tempo em que o capital tentar negar a existência camponesa, 

quebrando, neutralizando ou fragilizando sua condição social ou sua 

sociabilidade, ao inseri-lo na produção de cana-de-açúcar, retirando-lhe a 

autonomia, afirma seu desejo de controlar as terras, que são produto da luta e 

que têm significado de conquista coletiva. Por outro lado, quando o 

capitalista expressa sua outra face de poder de classe, ao submeter o 

camponês e sua família à condição de trabalhador assalariado (diarista não 

residente), de proletário, no corte da cana-de-açúcar, também colhe a 

resistência camponesa, que expressa o sentimento de liberdade do camponês 

(de ser livre) e de retomar sua autonomia sobre os destinos da terra de 

trabalho (THOMAZ JR,s/d, p39). 

 

Percebe-se que além da concentração de terras no município de Japaratuba, há 

também apropriação das ―melhores terras‖, há políticas de desenvolvimento rural para o 

agrohidronegócio, enquanto secundariza a política de reforma agrária e as focopolíticas 

direcionadas a pobreza servem como manipulação da realidade, uma vez que o Estado se 

apresenta a sociedade como para todos, mas de forma concreta cria empecilhos para o 

desenvolvimento do território camponês.  

Contudo, também há enfrentamento e oposição à opressão, expressa nas lutas dos 

escravos a serem livres e dos trabalhadores livres pela liberdade de fato, a luta do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST em busca da reforma agrária, pautando também a 

transformação da estrutura socioeconômica brasileira. Este movimento nos coloca diante da 

necessidade de compreender que a concentração de terras no Brasil é um dos pilares de 

sustentação da estrutura social hegemonizada pela burguesia. 

Trabalhando contra esses pilares e propondo uma alternativa de vida as camponesas 

e camponeses propõem a produção agroecológica. O trabalho feminino entra nesse contexto 

como uma força de resistência à inserção do agrohidronegócio no assentamento. A 

organização das mulheres se torna fundamental, criando e fortalecendo alternativas às práticas 

de produção convencional que criam dependência de alimentos importados e com alto custo, 

além da possibilidade de gerar doenças por causa do uso de agrotóxicos, nesse sentido a luta 

das mulheres busca soberania alimentar.  

Com isso ocorre a territorialização do movimento que se faz no cotidiano nos 

espaços públicos e privados, além da desconstrução de valores dominantes que oprimem e 

causam a invisibilidade do trabalho da mulher, e a construção de práticas que permitem a 

elaboração de novas possibilidades. 
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Nota-se que a situação de Japaratuba não foge à regra daquilo que está acontecendo 

no Brasil, ou seja, um processo contraditório de ampliação da área de cultivo para a produção 

de agrocombustíveis, segundo a lógica de desenvolvimento baseado em commodities, em vez 

de ser voltada para produção alimentar. Apesar de haver um aumento, embora pequeno, na 

produção de alimentos básicos há um aumento expressivo na produção de cana (Tabela2). 

Trata-se de uma opção política e econômica do estado de Sergipe, em consonância 

com a política econômica brasileira, voltada para o desenvolvimento baseado na exportação 

de commodities, especialmente dos agrocombustíveis. Trata-se de atividades produtivas com 

investimentos creditícios, fiscais, tributários, dos governos estadual e federal, de forma a 

expandir os cultivos energéticos nas terras agrícultáveis, gerando uma reestruturação 

produtiva no campo, para atender ao mercado externo. 

Esse processo que não é somente local é também nacional, e pode ser analisado 

através da dicotomização do poder político do Estado com a formação de dois ministérios 

para definir sobre as questões agrárias. O Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, 

responsável pelo desenvolvimento da agricultura camponesa e pela administração da política 

de reforma agrária, denominado por tal como agricultura familiar, que estabelece uma 

construção de disputa com o conceito de camponês. 

E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, que desde a 

Medida Provisória 2216-37, de 31 de agosto de 2001 responde por esta denominação. É o 

Ministério que responde às demandas do agrohidronegócio brasileiro e tem infraestrutura de 

recursos financeiros muito maiores. 

Esta ocupação de espaços de forma diferenciada pela agricultura familiar e pelo 

agrohidronegócio denota que o Estado não intenciona misturar as coisas, ao mesmo tempo em 

que têm políticas diferenciadas e interesses distintos no atendimento de um e do outro. É o 

MDA que propõe políticas de reordenamento do território para atender as demandas 

específicas das comunidades pobres. 

 

3.3 – A territorialização da luta, o trabalho das mulheres no Projeto de Assentamento 13 

de Maio. 

 

Na especificidade do assentamento 13 de Maio, a apropriação do espaço pelo 

camponês se estabeleceu em uma relação de confronto político, pois a territorialização 

indicou também nova relação de produção do espaço, novas relações sociais e com isso uma 
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nova cultura
60

. A estratégia camponesa vai desde a organização, resistência e produção, a 

pautas de luta que vão além da posse da terra, mas que viabilizam sua permanência. 

No momento da ocupação, as mulheres e as crianças são trajadas de instrumentos de 

sensibilização da sociedade, ficando sempre à frente nas marchas para a ocupação. A 

ocupação é um momento delicado, pois o enfrentamento se dá de diferentes formas, podendo 

também ser físico e haver momentos de agressão com os latifundiários, que utilizam-se da 

força através dos seus capangas
61

 para matar principalmente os líderes da ocupação, e também 

com a força do Estado, através da polícia. 

A organização inicial na ocupação da terra se dá em forma de mutirões em que todas 

as pessoas ficam responsáveis por alguma tarefa. O mutirão se divide principalmente em 

alimentação, saúde, segurança, coordenação, articulação e o cuidado com as crianças nas 

cirandas. Nota-se que, mesmo dentro do acampamento iniciado no contexto de 

territorialização da luta pelo MST, nesse processo, a mulher é inserida dentro da lógica 

patriarcal das ―tarefas da mulher‖ sendo maioria nos mutirões de saúde, alimentação e nas 

cirandas.  

Com a consolidação do acampamento em assentamento, os mutirões vão se 

desfazendo e são criadas as coordenações de áreas, semelhantes àquelas dos mutirões. A 

divisão do trabalho nesse momento apresenta novas organizações. O Movimento de 

Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST organiza as coordenações para que tenham sempre 

um homem e uma mulher na perspectiva de levar à prática o debate de equidade de gênero. 

As coordenações dirigidas pelas mulheres são sempre voltadas para as preocupações 

com saúde e educação (cirandas). Muito embora se mantenha a lógica da sociedade patriarcal, 

a educação organizada pelo Movimento a partir das cirandas tem um caráter de oposição ao 

conceito de creche. É uma forma de resistência, que inclusive se valoriza para que a mulher 

possa realizar do trabalho na roça, nos estudos, nas ocupações, negociações etc. 

Após a ocupação da terra, no processo de espacialização da luta, forma o 

acampamento, entretanto, o desejo é manter a luta para que o assentamento seja criado. 

Segundo Fernandes (2005, p.27) ―os territórios são formados no espaço geográfico a partir de 

diferentes relações sociais. O território é uma fração do espaço geográfico e ou de outros 

                                                 

60
 Nova no sentido de resgate da cultura camponesa, que volta a se estabelecer no espaço devido às novas 

relações sociais. No caso do latifúndio destinado ao monocultivo da cana-de-açúcar não se tem a mesma relação 

com a terra que o camponês irá ter. 
61

 O termo capangas foi utilizado para apresentar como estes trabalhadores que no período escravocrata eram 

chamados de capitães do mato, a mando do senhor de engenho iam buscar os negros fugidos e lhes davam 

punições. Esses capangas são muitas vezes trabalhadores que dependem da ajuda do patrão e pela sua 

sobrevivência matam outros da sua mesma classe. 
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espaços materiais ou imateriais‖. 

No acampamento as relações começam a se estabelecer de forma mais concreta, e 

como esse processo de luta pela terra é também de transformação individuo/coletiva em que o 

individuo vai se reconhecendo como parte da realização da história, à medida que o trabalho 

coletivo vai apresentando um caráter de reconhecimento enquanto classe social protagonista 

da formação do território. O conflito pela terra vai além da propriedade em si, mas pela 

transformação na estrutura de sociedade. 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST é reconhecido pela sua 

força e atuação que vieram da organização camponesa desde a Liga Camponesa em meio à 

ditadura militar, que era a luta pela dignidade ao morrer
62

, a partir da inserção neste 

movimento que as/os camponesas/es ocuparam a Fazenda Cabral e conseguiram conquistar o 

território consolidado como Projeto de Assentamento 13 de Maio (Mapa 5), dia da ocupação 

do território e referente a libertação dos escravos. 

  

                                                 

62
 Um dos pontos relevantes do processo de construção do movimento é que os camponeses que morriam não 

tinham dinheiro para comprar caixão, na Paraíba os municípios tinham um caixão que era emprestado para 

enterrar os mortos e depois tinha que ser devolvido na prefeitura, além das diversas injustiças que se tinham no 

campo, que pode ser também vista a partir do documentário Cabra Marcado Para Morrer de Eduardo Coutinho. 
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Mapa 5– Japaratuba, 2013. 
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Inicialmente no PA Treze de Maio as famílias se organizaram formando a 

Associação de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente – ADESAN, que foi fundada com 

―o objetivo de constituir uma personalidade jurídica para elaborar projetos e captar 

investimentos. Tem 39 sócios das 41 famílias
63

assentadas na área cuja organização segue a 

orientação político-metodológica do MST‖ (RAMOS FILHO, 2008, p.202), sendo que apesar 

de todo processo de (des)construção dos papeis sociais impostos pela ideologia burguesa, 

muitas camponesas questionavam por não ter direito ao voto
64

, apesar disso não está no 

estatuto da associação, como afirma uma camponesa, 

 

A Adesan era assim, a gente precisava, e a gente trabalhou com voto 

também, tinha duas pessoas aqui, tinha duas casas vagas, a gente precisava 

da, de fazer uma votação pra saber quem que ia ficar, né. Veio umas 

4pessoa, mas só tinha vaga pra duas, daí foi preciso fazer um sorteio. Mas aí, 

Zé Carlos como presidente, ele, ele não trabalha a questão, ele não gosta de 

trabalhar com mulher, é isso que, eu sai de lá foi por causa disso. Ele, não sei 

quem lá, eles me botaram como secretária na época e... Mas eu via que ele 

era contra o grupo de mulher. Aí eu peguei e sai (G.B., outubro de 2012). 

 

Apesar de não está firmado no estatuto da Associação o presidente, militante do 

movimento, também cumpri um papel de manter o padrão machista dentro do assentamento, 

não permitindo o voto da mulher, simplesmente ele, 

 

Não deixava não. Só votava eu porque eu era a titular no INCRA, quando 

meu esposo veio praqui. Meu nome era titular, né. Meu nome era titular no 

INCRA. Eu votei, mas teve mulheres aí que não votou (...). Eelas ia pra 

reunião, depois chegou o tempo que asmulher deixaram de ir pra reunião. 

Porque não adiantava ir pra reunião, chegava lá não tinha nem voz, nem 

vez... Nem vez, nem voz aí pronto, saíram a maioria, e ia de vez em quando 

uma. Aí eu ia pra reunião, só encontrava eu lá. Aí eu peguei entreguei a, o 

cargo que era como secretária (G.B., outubro de 2012). 

 

O PA 13 de Maio foi demarcado para 41 famílias, dentre os beneficiários do 

Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) receberam o termo de concessão 33 homens 

e 7 mulheres
65

, portanto a condição de titular, referindo-se aos beneficiários, é uma maneira 

                                                 

63
 Na época de estudo em questão por Ramos Filho (2008), com a divisão que iremos tratar posterior da 

associação esse número de associados também se modifica. 
64

 Não tem direito ao voto porque o presidente da associação deixava somente que as mulheres participassem das 

reuniões com direito a voz, coisa que foi decisão somente dele, pois diferente do que o movimento tenta 

estabelecer da equidade de gênero acreditava no papel da mulher como submissa ao marido, dependente e dona 

de casa. 
65

 Dados do INCRA, Sistema: SIPRA, Fonte: DTI, Relatório: Rel_rb_PNRA, Data de emissão: 04/03/2013. 
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muito eficaz de excluir a mulher justificando através de um argumento burocrático. Sendo que 

dos 33 homens, 25 tem o termo divido com a cônjuge, e das 7 mulheres, 5 também tem o 

termo dividido com o cônjuge, ou seja a disparidade da desigualdade entre homens e mulheres 

se acentuaria com esse argumento.  

Para Ramos Filho (2008) outro elemento importante para a resistência camponesa é a 

personalidade jurídica, ou seja, no assentamento já há organização, contudo é necessário 

busca-la também pelo viés jurídico para pleitear créditos, projetos, orçamento na emenda da 

prefeitura, entre outras coisas. Essa é mais uma forma da fragmentação do Estado para impor 

uma ideologia dominante e as dificuldades de ser rompida.  

Segundo Fernandes (2005, p.7) ―o controle da propriedade da terra é um dos trunfos 

do agronegócio‖ e o viés da luta jurídica pode assegurar esse controle, ―recentemente tem 

ocorrido uma verdadeira judiciarização da luta pela terra, em que o Poder Judiciário se 

apresenta como uma cerca intransponível aos sem-terra‖ foi no sentido de romper também 

com essa cerca imposta pelo capitalismo que as famílias se organizaram na ADESAN. 

O fato das mulheres ter passado por todo processo juntamente com os homens em 

atividades que exigiam esforço tal qual deles, discutirem junto a todas e todos, na 

transformação que se dá, foi um elemento relevante na fragmentação dessa associação. 

Contudo, houve impasses quanto à relação que se tinha entre as famílias e a representação 

política e religiosa dentro do assentamento, confrontam-se as ideias, pois a politização dos 

assentados não quer dizer o apoio à chapa petista. 

A prefeitura de Japaratuba é disputada entre Padre Geraldo do Partido dos 

Trabalhadores – PT e Lara Moura
66

do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 

PMDB. Há 30 anos ocorre esse jogo político da disputa entre os dois representantes, em que 

apesar da cidade aparentemente ter uma parcela de seu eleitorado ―politizado
67

, a dança das 

cadeiras se dá desde 1982 por grupos que já foram aliados, divergiram e retornaram uns aos 

abraços dos outros‖ (TAVARES, 2012, s/n). 

No assentamento houve o conflito interno. O padre da paroquia do assentamento e o 

então presidente da associação ADESAN, Zé Carlos, apoiavam a candidatura do Pe. Geraldo 

que tinha sido do PMDB, mas nesse momento estava em oposição representando o PT, 

enquanto que por causa da relação coronelista nordestina, e principalmente de clientelismo 

                                                 

66
A família Moura proveniente dos usineiros coloniais tem a propriedade de grande parte das terras de 

Japaratuba e controlam o poder político, estando em disputas sempre na prefeitura, mas também nas secretárias e 

tendo o nome da família em escolas do município e etc.  
67

 Grifo do autor 
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politico, muitas pessoas que estavam no assentamento já tinham seu voto para a candidata 

Lara Moura, que antes era dos Democratas – DEM. 

Para algumas famílias o que importava era o que poderia beneficiar o assentamento, 

outras achavam que tinham o direito de decidir e não eram obrigadas a votar na chapa petista 

apoiada fortemente pela igreja, e dentro do assentamento incentivada principalmente pelo 

padre Nanai, que, conforme relatos no campo da pesquisa, criou alguns atritos com os 

próprios fiéis da paroquia. 

 

Quando teve uma política que ganhou essa mulher [Lara Moura], era padre 

Geraldo, e Lara Moura. E ele trabalhava na prefeitura, claro que ele ia 

defender o padre Geraldo, que ele trabalhava na prefeitura, né. Então teve 

gente que deu o voto e que já era de outro partido quando chegou aqui, deu o 

voto a Lara Moura, então, foi uma guerra aqui dentro. E a guerra todinha 

quem fez foi o Padre Nanai (G.B., outubro de 2012). 

 

Desse conflito se desdobraram outros impasses, implicando na organização espacial 

do território do assentamento. Ocorreu a criação de outra associação para representar os 

camponeses que não estavam sendo assistidos por causa do seu posicionamento político em 

relação a escolha do candidato a prefeitura do município, e ainda de muitas mulheres que 

ansiavam o direito ao voto nas assembleias. Formou-se a partir daí, a Associação Comunitária 

Nova Esperança – ACONESP. 

Houve desgaste para que as mulheres pudessem se organizar e trabalhar 

coletivamente, fora o trabalho doméstico, como explicou uma das camponesas, que falou ao 

presidente da ADESAN: ―você faz a sua parte, a gente tá fazendo uma parte de mulher, ter o 

nosso direito, nós viemos dentro do assentamento pra trabalhar, num foi só pra esperar de 

presidente ou de marido não, eu acho que as mulheres têm todo direito de trabalhar‖ (G.B, 

outubro de 2012). 

As mulheres do PA 13 de Maio tem relevante papel de construção dentro do 

território, pois foram elas que mediante as múltiplas jornadas de trabalho cotidiano 

conseguiram questionar sua realidade, se organizar, compreender que diversos problemas são 

coletivos e não individuais e buscar superá-los.  

Condicionada através da ideologia o peso das atribuições do gênero tanto para 

mulher quanto para o homem, e embora assim o seja, recai sob a mulher a responsabilidade de 

prover o alimento para família, e quando não tem como alimentar os filhos, a mulher se sente 

frustrada, culpada e incapaz. Como afirma Aguinara, 
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Otro conflicto latente y también provocado por la cultura machista, ha sido 

la guerra por naturalizar a las mujeres como responsables, ya no solo de la 

preparación de alimentos y del trabajo doméstico; sino además proveedoras 

de la subsistencia de la familia. Esto genera una contradicción profunda y 

pone sobre las espaldas de las mujeres más trabajo a la hora de hablar de 

acceso a un alimento digno. (2010, p. 104). 

 

Com isso, há maior exploração do trabalho feminino, que responde o porquê da 

exclusão das mulheres da esfera produtiva já que se cobra dela um produto advindo da própria 

esfera produtiva, que é o provimento da alimentação da família. Essa é mais uma contradição 

do sistema capitalista que, à medida que a exclui do sistema, barateia tanto o trabalho 

doméstico, menosprezado socialmente, como os custos de vida com o trabalho gratuito na 

esfera (re)produtiva da vida. 

Percebe-se a projeção ideológica de opressão no sentimento das mulheres, como nos 

disse, em trabalho de campo realizado em outubro de 2012, uma camponesa falando da 

importância do grupo de mulheres para a subsistência da família. Ela fez menção sobre a 

condição do fardo carregado pela responsabilidade depositada sobre as mulheres ao nos falar 

de uma das mulheres do grupo: 

 

Tem uma menina ali do grupo da gente que não tinha nada, não tinha como 

sustentar a família. O nome dela é Vera. Tadinha, toda semana ela tinha que 

ir para Propriá ganhar o dia para fazer a feirinha e dar comida aos filhos. 

Quando chegava dia de sábado que não tinha comida ela chorava. É só a  

gente falar no assunto, que ela chora. (M.J., outubro de 2012). 

 

As questões que envolvem o processo eleitoral no município, a fragmentação em 

duas associações repercute na organização feminina, subdividindo assim, em dois grupos que 

trabalham com a agroecologia: o grupo Lutar para vencer, com a produção de hortaliças e 

leguminosas, e o grupo mais recente, denominado por Arte Verde, que tem direcionado sua 

produção principalmente para hortas medicinais e produção de sabonetes e remédios, e tem 

atuação conjunta com os homens, principalmente maridos e filhos das mulheres que formaram 

o grupo. 

O grupo de mulheres ―Arte Verde‖ durante a pesquisa não realizou nenhuma 

atividade, portanto não foi possível analisa-lo e explica-lo para essa pesquisa. O grupo ―Lutar 

para Vencer‖ foi formado em 2009, quando as mulheres se organizaram criando o coletivo 

Lutar pra Vencer. Esse grupo recebeu ajuda da Pastoral da Criança do município de Propriá 
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(Se) para sua formação, com a capacitação e assistência técnica realizada por Josenildes 

Oliveira Menezes da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO.  

O grupo Lutar para vencer foi formado inicialmente por 15 mulheres, sua produção 

era de horticultura e plantas medicinais e se realizava de forma agroecológica. As camponesas 

contam que o grupo foi formado pelas dificuldades que passavam,  

 

- Foi por necessidade, porque assim a gente não tem outra atividade, né? A 

gente vive da roça, a gente se alimenta do que a gente cria, leva pra rua para 

vender, então antes do grupo a gente vendia, só que vendia pro atravessador, 

e no caso, é o mesmo que cambista né? E eu pondo nas costa, ela vendia no 

carrinho de mão. E eu numa carroça, com esse menino meu, aquele meu 

rapaz, que ele era mais novinho, criancinha né? Aí eu ensinei ele guiar a 

carroça, e eu nas costas. (M.M., outubro de 2012). 

 

- Então, foi por necessidade mesmo né? Aí depois a pessoa que veio 

conversar com a gente, orientou que a gente devia fazer uma horta no fundo 

do quintal. E aí tinha uma casa ali em cima, aí a gente teve uma ideia de 

fazer uma horta comunitária, todo mundo junto. E aí de lá que se criou. A 

técnica orientou a gente. Tudo que a gente tirasse de lá, porque, a ideia era 

ter pra abastecer nossa cozinha, mas aí sobrava, porque tem coisas que se 

você não consumir logo, perde, né? Então, tem que levar pra vender. Aí foi 

assim que a gente começou (E.R., dezembro de 2012). 

 

Nota-se que o assentamento é demarcado para 41 famílias, sendo que uma casa foi 

ocupada e utilizada pelo grupo de mulheres para desenvolver atividades do grupo. A decisão 

pela utilização da casa pelo grupo de mulheres do grupo ―Lutar para Vencer‖, foi aprovada 

em assembleia e também oficializada pelo INCRA, sendo que a posse para utilização foi dada 

para um período de 20 anos, e que depois, seria necessária novamente que a assembleia 

decidisse sobre a disponibilidade da casa, se continua com o uso do grupo de mulheres ou 

não, como afirma M.J., 

 

É assim mesmo né? Estamos aqui pra luta até... Nós só não queremos 

terminar, a gente quer, agora tem um povo aí que botava uma dificuldade 

que era pra tomar a casa da gente, que era pra botar morador, porque era 

isso, era aquilo, aí fizemos uma reunião, com o Bira mesmo, e falamos ―Bira 

a gente quer que você faça uma reunião com o povo daqui pra dar uma 

assinatura e se todo mundo aprovar nós vamos levar pro Incra‖. Daí o Bira 

chamou todo mundo, todo mundo assinou, levamos os papel pro Incra e o 

Incra já liberou. Nós temos o direito a trabalhar na casa, daqui até a vinte 

anos é nossa. Pra nós trabalharmos. Se nós não trabalharmos e não quiser a 

casa, eles vêm e pega de volta, entendeu? Agora, a casa tá lá, aquela casa pra 

o grupo trabalhar, só o grupo de mulheres por vinte anos (M.J., outubro de 

2012). 
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Para muitos camponeses do PA 13 de Maio, ao transformar o modelo produtivo 

também há transformação da vida: ―eu digo que a minha vida transformou tudo né, 

transformou, porque a gente não tinha nada‖ (M.M., dezembro de 2012). Antes da 

organização, cada família produzia em suas casas. O lote comum do assentamento por ser 

impróprio para a plantação serve para criação de gado. A produção individual (no quintal e no 

lote) continua ocorrendo, além disso, à organização das mulheres levou a conquista de outros 

espaços. 

 

Agora a gente tem porque antes eu vendia na carroça, aí assim, como eu 

conheço todo mundo tinha muitas pessoas que compravam fiado, né? Aí não 

pagavam, ou então demorava, oito dias, quinze dias, às vezes um mês. Então 

se eu já saio pra vender hoje, é porque eu já preciso pra amanhã, né? 

Comprar minhas coisinhas pra botar na minha cozinha. E aí eu vendia, mas a 

metade ficava lá, fiado. E agora não, a gente vende, a gente vende e já bota o 

dinheirinho no bolso, para as feiras tudinho que a gente vai é assim (...). A 

gente conquistou a confiança das pessoas com as coisas que a gente levava 

pra vender (M.M., dezembro de 2012). 

 

No lote das mulheres, D. Maria teve a ideia de cavar um poço para facilitar a 

produção, porque como não existe irrigação, as mulheres irrigavam as plantas com o regador. 

Durante a pesquisa de campo uma entrevistada destacou que o companheiro de Maria marcou 

o poço e começou a tirar as primeiras pás de areia, depois foram às mulheres que cavaram o 

poço, que ficou com 8 metros de profundidade. D. Raimunda, que foi a primeira mulher a ir 

para ocupação, conta: ―foi tão bom a cavagem da fonte, apesar de que chegava em casa e não 

tinha coragem de fazer nada, mas valeu a pena‖ (Trabalho de campo, fevereiro de 2013). 

Madalena foi à última das mulheres a entrar no poço para cavar e para sair precisou ser 

puxada com uma corda. 

 

Isso é uma coisa que não vou esquecer nunca, quando cheguei cá fora os 

homens me puxando com uma corda, porque assim né, como a fonte estava 

muito funda né, fazia medo que a escada balançava, fazia medo com o meu 

peso a escada quebrar ou sair do lugar e eu me bater na parede da fonte, me 

machucar, então por isso ―vamos amarrar porque se ela cair, mas tá 

amarrada a gente tá segura aqui em cima‖, aí lá vai eu né esses homens me 

puxando, aí quando chegou em cima que eu sai do buraco, menina, não tinha 

cor de nada não, nem de cabelo nem de nada, aí quando eu saio aí o padre 

Geraldo estava lá, ele veio conversa com o médico que estava na casinha, 

quando ele olhou pra mim ele disse ―óia, você é home ou é muié?‖ aí eu 

disse ―oxe padre, sou muié‖ aí ele disse ―uma muié?‖ eu digo ―é padre‖, aí 
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ele ―eu já vi muié fazer muitas coisa que home faz, mas cava buraco eu 

nunca vi‖. Até nos cabelo tinha lama, não era porque tinha água não, era por 

causa do suou, por causa do suou lá dentro, um buraco com 8 metros (M.M., 

fevereiro de 2013). 

 

Na fala dessa assentada se nota como a organização das mulheres impacta na 

natureza ideológica do trabalho, desconstruindo os papéis culturalmente considerados de 

homem e de mulher. Como o trabalho de cavar o poço é pesado, fora de casa e atenuante na 

decisão da produção, não seria um trabalho para mulheres. Elas o fizeram, se organizaram, e 

conseguiram uma bomba para puxar água desse poço para irrigar a produção. 

Na ocasião do trabalho de campo, durante o segundo semestre de 2012, ocorreu um o 

sumiço da bomba, levando as mulheres à estaca inicial, quando elas sentiam grande 

dificuldade com a irrigação, principalmente nas estações mais quentes. 

 

- Quando chega no verão assim, aí enfraquece, porque tá tudo seco, aí tem 

aquela dificuldade da gente aguar né, aí, fica pesado pra gente manter uma 

horta aguando no regador de manhã e de tarde, não é fácil não, aí, a gente 

fica um pouco sem ter mercadoria pra levar para as feiras, esse é nosso maior 

problema. (M.M., outubro de 2012). 

 

- Agora a gente tá se apertando agora porque tem as feiras, mas não tem os 

produtos, estamos sem os produtos agora por causa do sol, né?. Então tudo 

isso foi muito bom, abriu as porta pra gente, a gente ficou muito satisfeita, e 

não queremos que acabe. Somos sete e estamos pedindo a Deus que Deus 

ajude que possamos comprar uma bomba, porque a que tinha lá carregaram 

não sei como, não foi gente de fora que uma pessoa de fora não ia pra lá, 

carregar uma bomba lá no fundo sem saber. Sei que carregaram a bomba e 

nós ficamos sem nada, então estamos lutando pra ver se nós compramos 

outra pra lá novamente, vamos trabalhar. Cavamos aquela fonte, foram as 

mulheres. Tem água, deu água pra aguar, mas não tem a bomba pra puxar 

(M.J., dezembro de 2012). 

 

- A gente tem um tipo de irrigação que tá prometido, faz 2 anos que a gente 

espera. Tá com dois anos que a gente manda documento e lá vai, lá vai que a 

gente espera (E.R, dezembro de 2012). 

 

Além disso, o grupo de mulheres passa por outros problemas, além da irrigação, a 

recuperação do solo, problemas com relação às famílias, com outras mulheres do 

assentamento que ainda pensam no papel da mulher como dona de casa e ajudadora do 

marido, e pelo fato da organização representar resistência à entrada da cana no assentamento. 

As mulheres têm sido pressionadas a ―mostrar trabalho‖. Trata-se de uma exigência para a 
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mulher que decide não seguir os padrões impostos pela sociedade. 

Outro fator relevante é a assistência técnica que tem sido viabilizada através da 

Emdagro e da Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária – ATES. A 

assessoria proveniente da Emdagro é disponibilizada principalmente para as/os associadas/os 

da ADESAN, que através desta apresentam projetos, constroem e buscam alternativas na 

produção para rendimento da associação. Já a assessoria da ATES é disponibilizada para todo 

assentamento proveniente do MST, e tem sua perspectiva voltada para a possibilidade de 

recriação camponesa frente ao capital. 

O MST compreende a necessidade da assessoria camponesa e põe em prática esta 

ação desde 1984, com estruturação de projetos, ―abrem-se expectativas da construção de um 

programa voltado para o desenvolvimento dos assentamentos sob a coordenação dos 

assentados‖ (REGINA, 2010). Em meio à relação PT, MST e a esperança no governo Lula de 

promoção de novas ações, já que se tratava de um sindicalista que compreendia a campanha 

pela Reforma Agrária. 

 

O INCRA construiu junto aos movimentos sociais e cooperativas um novo 

programa, que ganhou o nome de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à 

Reforma Agrária (ATES). Ao longo do tempo, o programa foi se tornando 

engessado, devido a um novo marco legal diferente da concepção inicial. A 

reflexão é que houve uma construção para tirar a Ates do controle político 

dos assentados, tornando-a uma política mercantilizada difícil de ser 

apropriada (REGINA, 2010). 

 

De acordo com a atuação da ATES visa desenvolver o assentamento sem a 

dependência deste com as corporações multinacionais, que controlam todo processo produtivo 

desde as sementes, adubo, sistemas de irrigação, insumos químicos, distribuição, circulação 

até a especulação dos produtos na bolsa de valores. Para a ATES, a agroecologia é um 

posicionamento político, além de ser um sistema produtivo de valores e técnicas que recria o 

campesinato com atuação oposta ao capitalismo, apesar de fazer parte desse sistema. 

A organização das mulheres no PA 13 de Maio impulsionou a transição 

agroecológica dentro do assentamento, que se tornou exemplo de resistência ao monocultivo 

da cana, principalmente no município de Japaratuba.  

 

3.4 - Alternativa ao modelo dominante impulsionada pelas camponesas: transformações 

a partir da comunidade 
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Nos assentamentos do leste sergipano, ocorre uma tentativa de cooptação. Os 

usineiros estão travando uma luta para convencer os assentados a produzirem cana dentro dos 

seus lotes. Há um trabalho de convencimento das lideranças dos assentados, para o qual se 

utiliza o discurso dos benefícios e do lucro certo, uma vez que a compra da produção é 

assegurada. Nota-se que o INCRA tem permitindo que isso ocorra.  

O PA 13 de Maio é o único assentamento que ainda não aceitou a proposta, por 

seguir ainda os princípios do MST, e em virtude do grupo de mulheres insistir na discussão da 

autonomia e da produção agroecológica para o assentamento e também, por reconhecerem 

que a cana representa a escravidão do trabalho, como explicou um dos camponeses assentado: 

 

Sou assentado na reforma agrária vai fazer treze anos, quatro anos de luta e 

nove de assentado, agora são treze anos que eu canto minha liberdade. Desde 

esse tempo, como pobre, como sofredor, nunca mais num trabalhei um dia 

pra homem nenhum do mundo pra sobreviver da forma que eu sobrevivi. 

Cortando cana, limpando cana, amassando pasto, os gado, que eu passei em 

Aracaju, disso que eu falo pra você, hoje pelo menos eu tenho a certeza de 

uma coisa: que eu como, não é bóia fria, como sentado na minha mesa ao 

meio dia, tudo direitinho, deitado na minha rede, né... E tomo minha água 

gelada, na minha geladeirinha velha, tomando minha água gelada... e... viver 

o dia à dia com os meus filhos, manhã cedo eu vejo meus filhos, meio dia eu 

vejo meus filhos e... então três vezes ao dia eu vejo mais meus filhos, e se eu 

tivesse cortando cana ou trabalhando como empregado, isso eu não via 

(G.G., dezembro de 2012). 

 

Apesar da fala do assentado mostrando que necessita da autonomia pra gerir as 

necessidades familiares, alguns assentados já estão querendo abrir espaço para a entrada da 

cana, ainda que para a construção de uma beneficiadora da cana dentro do assentamento e não 

para entregar a cana aos usineiros. Observa-se que há resistência em meio a pressão dos 

usineiros, da dificuldade de produção agroecológica por conta da pulverização aérea, do 

envelhecimento das famílias (por conta da idade e por conta do desgaste físico e emocional 

travado durante as ocupações). 

Por sua vez, os rebatimentos mais nefastos são a escassez de alimentos, a falta de 

segurança e soberania alimentar, uma vez que a produção não está direcionada a alimentação 

da população, mas as necessidades do mercado internacional. Se as camponesas e camponeses 

decidirem pela produção de cana, precisaram ir à feira comprar os alimentos para a realização 

da vida da família, perdendo sua autônoma produtiva, gerando dependência em relação ao 

mercado e aumento do preço dos alimentos. Os tópicos destacados para a análise dos dois 

modelos apresentados no quadro a seguir, são explicativos do direcionamento dos referidos 
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modelos e a quem eles servem. Observa-se que eles carregam objetivos opostos numa disputa 

cotidiana.  

 

Quadro 2 – Modelo Dominante versus Modelo de Soberania Alimentar 

Tópicos Modelo Dominante Modelo da Soberania Alimentar 

Comércio 
Comércio livre em diversos 

aspectos 

Alimento e agricultura isentos de 

acordos de livre comércio 

Prioridade de produção Agroexportação Alimentos para o mercado local 

Preços das colheitas 

―O que o mercado dita‖ 

(deixa mecanismos intactos 

que forçam preços baixos) 

Preços justos que cobrem os custos 

de produção e permitem camponeses 

e trabalhadores rurais uma vida com 

dignidade 

Acesso ao mercado 
Acesso à mercados 

estrangeiros 

Acesso a mercados locais; um fim ao 

remanejamento de camponeses de 

seus próprios mercados ao 

agrohidronegócio 

Subsídios 

Enquanto proibido no terceiro 

mundo, muitos subsídios são 

permitidos nos EUA e 

Europa, mas se destinam 

somente aos grandes 

produtores 

Subsídios que não danificam outros 

países (via dumping) são permitidos; 

por exemplo, fianciamento de 

subsídios somente para agricultores 

familiares, para o marketing direto, 

preço/suporte de renda, conservação 

do solo, mudança para agricultura 

sustentável, pesquisa etc. 

Alimentos 

Primordialmente em 

commodity; na prática, isto 

quer dizer, comida 

contaminada, cheia de 

gordura, açúcar, altos índices 

de frutose e resíduos tóxicos 

Um direito humano: especificamente 

devem ser saudáveis, nutritivo, 

acessíveis, culturalmente apropriado 

e produzido localmente 

Ser capaz de produzir 
Uma opção para os eficientes 

economicamente  
Um direito para os camponeses 

Fome Devido à baixa produção 

Um problema de acesso e 

distribuição; devido à pobreza e 

desigualdade 

Segurança Alimentar 
Alcançado por importar 

comida de onde é mais barato 

Maior quando a produção de comida 

está nas mãos dos famintos ou 

quando é produzido localmente 

Controle sobre os recursos 

produtivos (terra, água, 

florestas) 

Privatizado Local; controlado pela comunidade 

Acesso à terra Via mercado 

Via genuína reforma agrária; sem 

acesso a terra, o resto não faz 

diferença 

Sementes Uma commodity patenteável  

Uma herança comum da humanidade 

mantida em confiança por 

comunidades camponesas e culturas: 

―sem patente para a vida‖ 

Crédito rural e investimentos De bancos e corporações 
Do setor público, designado ao 

suporte da agricultura camponesa 

Dumping Não é um problema Deve ser proibido 
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Monopólio Não é um problema 
A raiz da maioria dos problemas; 

monopólios devem ser destruídos 

Superprodução 
Não há tal coisa, por 

definição 

Leva à redução dos preços e os 

camponeses à pobreza; nós 

precisamos de políticas de 

gerenciamento de suprimentos para 

os EUA e Europa 

Organismos geneticamente 

modificados (OGM) 
A onda/tendência do futuro 

Ruim para a saúde e o meio 

ambiente; uma tecnologia 

desnecessária 

Tecnologia Agrícola 
Industrial, monocultivo, 

químico-intensivo, usa OGMs 

Agroecológica, métodos agrícolas 

sustentáveis, sem OGMs 

Camponeses 
Anacronismo; o ineficiente 

irá desaparecer 

Guardião das culturas e sementes 

(germoplasma); Administrador de 

recursos produtivos repositores de 

conhecimento; mercado interno e 

construção de bloco amplo, 

desenvolvimento econômico-

inclusivo 

Consumidores urbanos 
Trabalhadores a serem pagos 

o mínimo possível 
Precisa de salários decentes 

Outro mundo (Alternativas) 
Não é possível/Não é de 

interesse 
Possível e amplamente demonstrado  

 

Fonte: Rosset, Peter, 2003. Adaptação: SANTOS, Laiany R S; SANTOS, Sheila C. S. 

 

No que concerne ao modelo da Soberania Alimentar se destaca que ele aponta outra 

possibilidade de produção. A participação na produção agroecológica significa participar 

também dos debates nas esferas de decisões, do que produzir, do como e quando produzir, 

além de onde vender, pra quem e por quanto vender e o que fazer com o dinheiro. É um passo 

no processo de transformação da consciência que leva a compreender a realidade e intervir 

nela. Contudo, somente a produção agroecológica não leva as mulheres à emancipação, é na 

realização da vida cotidiana, nas mudanças de atitudes, que ela pode compreender como está 

sendo oprimida. 

No PA 13 de Maio observa-se que as múltiplas jornadas das mulheres se 

intensificaram com a sua organização. Além dos trabalhos domésticos, dos cuidados com as 

crianças, o trabalho no quintal produtivo, a mulher precisa trabalhar no lote com o 

companheiro e ainda tem o lote da casa de mulheres e as feiras para vender os produtos. As 

feiras além de serem espaços de circulação da produção, também são espaços de contato com 

a população consumidora, para falar da importância do consumo de produtos agroecológicos. 

 

Então a gente, dentro desse grupo, dessas coisas que a gente vende, é com 

que nós botamos nossa feirinha dentro de casa toda semana, né? (...) Eu acho 
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que é um modo também de trazer saúde, né? A gente trabalha pra trazer a 

saúde pra gente e pra todos. Porque é outro modo de criar as crianças né? 

Porque antigamente a gente usava muito, tanto remédio e tanta droga, né? E 

primeiro a gente agora trabalha com produto que a gente mesmo faz, 

trabalha com ele, sabe o que é que a gente tá usando, é saúde pra nós todos e 

também para outras famílias (M.J., dezembro de 2012). 

 

As mulheres levam seus produtos agroecológicos, que elas consideram como 

orgânicos, para a feira da agricultura familiar em Aracaju
68

, a feira de Japaratuba, e algumas 

vezes para a feira de Capela. Em entrevista, as mulheres produtoras do PA 13 de Maio, 

afirmaram que não entregam os produtos para os programas do governo como o PAA e o 

PNAE porque a condição da produção maior para esses programas precisaria da estrutura de 

irrigação, também porque não houve interesse em participar até o ano de 2012 quando Lara 

Moura (PMDB) era a prefeita, pois o grupo tinha a divergência política com a prefeita. 

Nas feiras, apesar dos produtos serem agroecológicos elas vendem pelo mesmo preço 

que os produtores convencionais. Segundo uma camponesa ―era pra cobrar mais caro né, 

30%... É, 30%. Mas como as pessoas que a gente vende, é pessoas como a gente, pobre, né? 

Só as pessoas de lá, né, da feira de Aracajú mesmo... Mas mesmo assim pechincha mais do 

que o pessoal daqui‖ (M.M., dezembro de 2012). 

Nas feiras, existe um espaço exclusivo para produtos orgânicos, em Japaratuba, por 

exemplo, tem 10 bancas doadas pelo governo para os orgânicos. Para vender os produtos 

como orgânicos é necessário ter um certificado da Organização de Controle Social – OCS, 

nesse caso, da OCS do leste sergipano.  

A OCS é uma organização que faz contraponto as certificadoras, por causa do alto 

custo para certificação de produtos como orgânicos, contudo, os produtos só podem ser 

comercializados a partir da venda direta, pois ―as leis brasileiras abriram uma exceção à 

obrigatoriedade da certificação de produtos orgânicos para a venda direta aos consumidores 

finais por agricultores familiares‖ (MAPA, 2008, p.7), isso significa que os produtos devem 

ser levados às feiras pelo produtor
69

 conveniado ou por alguém da família. 

A OCS funciona como um controle social para garantir a qualidade dos produtos 

mesmo sem a certificação, implantada pelo MAPA, em Sergipe quem fiscaliza as OCSs é a 

                                                 

68
 A feira da agricultura familiar que ocorre em Aracaju a cada 15 dias é um projeto da Secretaria de Estado da 

Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social – Seides 
69

 O termo produtor designado nesse momento refere-se a produtores de orgânicos em geral e não só 

camponeses. Como tratado no primeiro capítulo, a jogada da produção orgânica difere da produção 

agroecológica, por isso há agricultores familiares e produtores de monocultivos de orgânicos que também podem 

fazer parte da OCS. 
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Segundo o MAPA, 

 

A Organização de Controle Social pode ser formada por um grupo, 

associação, cooperativa ou consórcio, com ou sem personalidade jurídica, de 

agricultores familiares. Mas, para que a Organização seja reconhecida pela 

sociedade e ganhe credibilidade, é preciso que entre os participantes exista 

uma relação de organização, comprometimento e confiança. 

O papel da Organização de Controle Social é orientar de forma correta os 

agricultores que fazem parte dela. Por isso, quando necessário, ela deverá 

consultar a Comissão da Produção Orgânica - CPOrg da unidade onde 

estiver situada sobre decisões técnicas que lhe estejam atribuídas pelos 

regulamentos da produção orgânica (MAPA, 2008, p.11) 

 

 

A organização pode ser feita a partir de 10 produtores, apesar de ter um órgão de 

fiscalização, ela ocorre principalmente entre os próprios produtores, sendo que se um deles 

perder o certificado os outros perdem, o que torna a fiscalização entre eles eficiente. O que o 

MAPA prevê com isso é a criação de nichos de mercado, entretanto, a participação das 

camponesas é principalmente pela realização da sua família, por oferecer segurança alimentar 

em suas casas e para seus fregueses. 

Já na entrada da feira, em Aracaju (que fica ao lado da Secretaria de Estado da 

Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social – Seides), tem uma faixa que especifica que 

os alimentos são livres de agrotóxicos, conforme se pode ver a partir da Figura 4: 
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Figura 4 – Entrada da Feria de orgânicos em Aracaju 

Fonte: Acervo fotográfico, Eraldo da Silva Ramos Filho, outubro, 2012. 

 

A feira acontece de 15 em 15 dias, e as camponesas e camponeses do PA 13 de Maio 

levam principalmente as hortaliças, macaxeira e seus derivados, mel, produtos beneficiados 

do mel, frutas (principalmente a da estação, por exemplo, manga), feijão verde, que é catado 

na hora pela família (FIGURA 5). A feira é no turno da manhã, bem cedo. Observou-se que 

por volta das 8h da manhã a quantidade de produtos já é bem pequena, porque os fregueses 

vão muito cedo, sob pena de não encontrar mercadoria. 

O pacote de feijão verde nessa feira é R$4,00 (quatro reais), bem diferente se 

precisasse ser comprado no supermercado, em que além do produto ser produzido à base de 

agrotóxicos, seria bem mais caro. Além disso, se tiver no supermercado um produto orgânico, 

esse tem um valor a mais pelo modelo de produção e porque o acesso a eles é feito por grupos 

sociais que têm conhecimento dos perigos dos agrotóxicos e tem como pagar os preços 

elevados. 
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A feira constitui-se uma focopolítica
70

 para as camponesas e camponeses, enquanto 

isso, os ministérios estão direcionados ao desenvolvimento do agrohidronegócio.  

A figura 5 traz a realidade de mulheres trabalhando debulhando o feijão, antes de 

colocá-lo à venda:  

 

Figura 5 - Família catando o feijão verde para ser vendido 

Fonte: Acervo fotográfico, Eraldo da Silva Ramos Filho, outubro, 2012. 

                                                 

70
 Compreende-se esta feira como focopolítica visto que ocorre por incentivo do Estado através da Secretária de 

Inclusão Social, que durante toda a pesquisa as camponesas se referiam como ―secretária de exclusão social‖ por 

falarem dessa forma mostravam seu sentimento diante das ações da secretária que segundo elas ―atendia os 

excluídos‖. 
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A figura 6 expõe o uso dos aventais feitos de forma padronizada, para organizar as 

camponesas e camponeses na feira. 

 

Figura 6 – O aventa que mostra a organização da feira 

Fonte: Acervo fotográfico, Laiany Rose Souza Santos, dezembro, 2012. 
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Já a figura 7 mostra uma das camponesas na feira de Japaratuba. Nas feiras homens e 

mulheres trabalham juntos. 

 

Figura 7 - D. Maria na feira de Japaratuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico, Fernando Correia, março, 2013. 
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A atuação das mulheres não as torna emancipadas, mas conscientes da sua 

atuação na realidade e na realização da família. Como afirma uma camponesa, 

 

A intenção da gente é porque nós temos ali o sustento da gente, né? A 

gente tem um sustento garantido e nós trabalhamos para gente mesmo 

e sabendo que ali vai entrar o custo pra gente, sabe? Mas nesse 

sentido, não é que nós fizemos esse grupo por causa de que ―ah, nós 

vamos trabalha por que tem um recurso e só vem se tiver grupo‖, não. 

Nós começamos a trabalhar sem nada disso, só pra ter mesmo pra 

gente e para a família, pra nós mesmo começar a ter o recurso, pra 

gente (M.J., dezembro de 2012). 

 

O trabalho dessas mulheres produz não só alimento, mas dignifica sua vida, 

pois se sentem realizadas com os frutos do seu trabalho. Contudo, o processo de 

(trans)formação da consciência é coletivo/individual e ao passo que elas superam 

cotidianamente as correntes da opressão que as prendem enquanto mulheres, também 

enfrentam dificuldades a todo momento em casa, no assentamento, com as outras 

mulheres que pensam que elas querem fazer ―papel de homem‖, nas feiras e com os 

promotores de políticas públicas. 

Devemos compreender a afirmação que nos diz que não haverá libertação dos 

trabalhadores se não houver libertação da mulher (IASI, 1991, p.3), por isso a discussão 

e construção para superação da opressão da mulher, é tarefa de toda sociedade e não 

somente da mulher, pois:  

 

Significa que além do fato da irrefutável vinculação da luta das 

mulheres no campo da luta de classes (igualdade de remuneração do 

trabalho, direitos sindicais, possibilidades iguais de ascensão, etc) sua 

luta especifica atua incisivamente na superação da opressão 

materializada na forma patriarcal da família, nos valores dominantes, 

na cultura, no senso comum e na ideologia, nas relações de poder (na 

fábrica, na escola, mas também no sindicato, no partido), superação 

esta que não se dando, impede a efetiva libertação do ser humano 

(IASI, 1991;3). 

 

Considera-se o grupo de mulheres um instrumento importante para a decisão 

do modelo de produção no assentamento. As atividades agroecológicas e o 

impedimento da produção de cana de açúcar no assentamento para ser entregue aos 

usineiros foram essencialmente produto da atuação das mulheres. Apesar de se 

apresentar como um grupo isolado, no sentido de suas ações, e de envolver instituições 
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fora do assentamento, o conhecimento por elas construído cotidianamente mediante a 

prática agroecológica, não se restringe ao âmbito desse projeto de assentamento, o 

sentido de liberdade acaba por contaminar outros sujeitos sociais.  

Observa-se, a partir da revisão bibliográfica e das experiências práticas 

realizadas ao longo do período de construção dessa pesquisa, que as experiências de 

prática agroecológica tem se difundido dentro dos assentamentos de reforma agrária no 

Brasil e fora deles. Ao mesmo tempo, o projeto de emancipação feminina e de 

elaboração de uma consciência crítica em relação à condição da mulher na sociedade 

capitalista tem se ampliado a partir das lutas no campo e na cidade.  

Na realidade do PA 13 de Maio, o novo não existe quando termina o velho, é 

uma questão dialética, onde tem novo tem velho, onde tem velho tem novo. Em meio à 

velha construção capitalista surgem novas possibilidades de produção. Novas 

alternativas que o camponês constrói para continuar existindo e resistindo. 

O Projeto de Assentamento 13 de Maio está inserido em outra lógica que não é 

a capitalista de produzir para lucrar, a lógica camponesa baseada numa economia não 

capitalista em que ―a atividade econômica humana é dominada pela exigência de 

satisfazer as necessidades de cada unidade de produção, que é ao mesmo tempo uma 

unidade de consumo‖ (CHAYANOV, 1981, p.136). 

Diferente da lógica quantitativa em que se baseia o capitalismo e, portanto, o 

monocultivo de cana de açúcar, o campesinato se baseia na qualidade da produção a fim 

de mostrar a expressão da lógica camponesa no território apresentamos a realidade do 

PA 13 de Maio no capítulo que segue. 
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CAPÍTULO 04 – O PA 13 de Maio: território de resistência e luta  

 

Segundo dados do DATALUTA (2013), o PA 13 de Maio foi criado mediante 

desapropriação. A obtenção da terra foi em 18 de julho de 2003, mas somente em 31 de 

março de 2004 foi instituído como assentamento de reforma agrária. Atualmente 

encontra-se na fase 4 que é de consolidação do assentamento. Essa fase compreende 

ações que conduzirão o assentamento à autossuficiência, mediante a estruturação de 

suas bases produtivas e a consolidação da infraestrutura básica requerida. 

Segundo o INCRA, o PA 13 de Maio tem capacidade para 41 famílias, 

entretanto só foram beneficiadas 40. Contudo em pesquisa de campo notamos que há 39 

famílias assentadas e que 1 das casas foi destinada ao uso das mulheres, como explicado 

anteriormente. Das 39 famílias assentadas foram entrevistadas 25, que representam 64% 

das famílias assentadas. 

Além dessas, notamos também que residem no assentamento outras famílias. 

Entrevistamos 3 das famílias que residem sem serem assentadas. Esses casos não estão 

incluídos nas análises quantitativas porque essas famílias não têm área de produção, 

mas serão discutidos no decorrer do capítulo. As outras 14 famílias que não foram 

entrevistadas foram devido à dificuldade de encontrá-las em casa. 

Consideramos uma pessoa de cada família para responder o questionário (que 

encontra em anexo a este documento). Das 25 famílias, 16 eram beneficiárias
71

 e 9 não 

beneficiárias. As 9 pessoas entrevistadas que não eram beneficiários, estavam no círculo 

familiar. Três (3) dessas pessoas eram cônjuges dos beneficiários, quatro (4) pessoas 

eram filhos e duas (2) pessoas eram as noras. 

Entre as pessoas entrevistadas 60% eram mulheres, 32% homens e 8% casais. 

Foram entrevistadas mais mulheres visto que o estudo foi direcionado a divisão sexual 

do trabalho e a importância do trabalho das mulheres dentro do assentamento, criando 

assim uma relação mais próxima com os grupos de mulheres ―Lutar para Vencer‖ e 

―Arte Verde‖. 

Entre os entrevistados, 52% nasceram em povoados, todos do próprio estado de 

Sergipe. Do total, 36% são provenientes do município de Japaratuba onde está 

localizado o PA 13 de Maio, os demais vieram de mais 11 municípios diferentes do 

estado de Sergipe, como demonstra a figura 8, que apresenta a origem das pessoas que 

                                                 

71
 O Incra denomina de beneficiário as pessoas que receberam títulos de domínio ou de concessão de uso 

da terra, que é um instrumentos que assegura o acesso à terra. 
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residem no PA 13 de Maio em Japaratuba. Além dessas constatou-se no assentamento 

também que existem 2 pessoas proveniente de outros estados, sendo 1 do estado de 

Pernambuco e 1 do estado de São Paulo. 
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Figura 8 – Origem das pessoas que residem no PA 13 de Maio, Japaratuba/Se 

Fonte: Trabalho de campo. Organização: Laiany Rose Souza Santos, 2013. 
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Essas 25 famílias entrevistadas somam 110 pessoas. A menor família é 

composta por 1 pessoa e a maior por 8 pessoas. A maioria das famílias é composta por 2 

pessoas, representando 24% do total, seguida das famílias com 5 pessoas (20%) e 6 

pessoas (16%), como mostra o quadro abaixo: 

 

Tabela 5– Composição das famílias 

  Número 

de 

Membros 

Número 

de 

famílias 

Total 

de 

pessoas 

Porcentagem 

  1 1 1 4% 

  2 6 12 24% 

  3 2 6 8% 

  4 3 12 12% 

  5 5 25 20% 

  6 4 24 16% 

  7 2 14 8% 

  8 2 16 8% 

Total 36 25 110 100% 

Fonte: Trabalho de campo. Organização: Laiany Rose Souza Santos, 2013. 

 

A maioria das famílias composta por 2 membros pode ser explicada devido as 

dificuldades de se manter na terra, em alguns casos os filhos já se mudaram para as 

cidades ou mesmo em alguns casos os filhos já entraram na luta por terra para conseguir 

se manter nela, porque constituiu família. 

Devido ao processo que já foi discutido neste estudo em que na luta as 

coordenações são divididas entre homens e mulheres a fim de criar uma nova dinâmica 

na vida familiar. Na materialização da luta pela terra com a consolidação em 

assentamento algumas dinâmicas voltam a ser estabelecidas, como o papel destinado à 

mulher na sociedade capitalista. 

No caso do PA 13 de Maio, quando perguntamos em relação a coordenação da 

família, 44% das famílias eram coordenadas pelo casal, um dependia do outro para 

aprovação, 32% dos casos os homens eram considerados ainda como o ―chefe‖ da 

família, estabelecendo a hierarquia patriarcal e em 24% dos casos a família era 

coordenada por mulheres.  

Quanto ao sexo, entre as 110 pessoas, 63 eram homens e 47 mulheres. 

Contando entre bebês, crianças, jovens, adultos e idosos. Para expressar o que esses 

números significam construiu-se uma pirâmide etária que apresenta de forma mais 

visível em qual bloco esses homens e mulheres pertencem. 
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Gráfico 5- Pirâmide etária do PA 13 de Maio, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 

 

Na base da pirâmide estão as crianças de 0 a 9 anos que não são consideradas 

ativas no sistema capitalista, no qual somente a partir dos 10 anos se considera o jovem 

passa a fazer parte da População em Idade Ativa (PIA), que teoricamente já pode 

exercer alguma atividade econômica.  

No caso do PA em questão, notou-se que até os 14 anos as crianças não 

trabalham, mas ajudam esporadicamente, o que corrobora na socialização dentro do 

assentamento. Nenhuma delas, no caso do PA 13 de Maio é obrigada a trabalhar, como 

mostra o gráfico 5.  
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Gráfico 6 - População Economicamente Ativa (PEA), PA 13 de Maio, 2013. 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 

 

A importância de compreender o tamanho das famílias e quem está em idade 

propícia ao trabalho se dá também para compreendermos que a quantidade do produto 

do trabalho é determinada por alguns fatores, dentre eles o tamanho e composição da 

família, o número de seus membros capazes de trabalhar e pela produtividade da 

unidade de trabalho. Isto é, segundo Chayanov (1981, p. 138), ―pelo grau de esforço do 

trabalho, o grau de auto-exploração através do qual os membros realizam certa 

quantidade de unidades de trabalho durante o ano‖. 

Nesse caso de gráfico conjunto (barras e linhas) está expresso além de quem 

trabalha o total de pessoas por sexo em cada faixa etária, mostrando que existem menos 

mulheres do que homens, portanto, esse descompasso deve ser levado em consideração 

ao ler o gráfico. No extrato de idade de 40 a 49 anos, por exemplo, quando se tem o pico 

máximo de pessoas trabalhando, nota-se que do total de 17 pessoas, 10 são homens e 7 

são mulheres. 

Outro fator relevante em relação ao trabalho é que em nenhum momento as 

pessoas entrevistadas contaram o trabalho doméstico. Quando perguntamos se 

trabalhava na roça todas sabiam responder se sim ou não, mas ao perguntar se realizam 

outro tipo de trabalho diziam que não. Até as mulheres que não trabalhavam na roça, 
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mas somente em casa, não consideraram o trabalho doméstico como outro tipo de 

trabalho. 

Isso mostra a dificuldade de compreender o trabalho doméstico enquanto 

trabalho, pois por causa da construção ideológica, a qual foi discutida anteriormente, 

compreende-se que o trabalho precisa produzir valor, no sentido capitalista do lucro, e 

essa não é a função do trabalho na esfera reprodutiva da vida, e sim valor de formação 

do ser humano. 

Percebe-se então como há uma naturalização do trabalho doméstico como 

comum e natural às mulheres que em nenhuma das entrevistas expressaram seu 

trabalho. Por sua vez, os homens entrevistados quando perguntados se faziam outro tipo 

de trabalho ou se a mulher fazia outro tipo de trabalho nenhum informou sobre o 

trabalho doméstico, por isso, para Campos, 

 

A dominação de classe é considerada fundamental, mas não suficiente 

para explicar a totalidade das desigualdades reais entre os sujeitos 

sociais, bem como as respectivas representações sociais deles. Pois 

mesmo dentro das classes oprimidas há desigualdades de condições de 

vida e assimetria de poder alicerçadas em outras formas de dominação 

como a de gênero, por exemplo. (2011, p. 31). 

 

Dessa forma, as mulheres que decidem trabalhar no grupo de mulheres, se 

submetem a mais uma jornada de trabalho, ainda que esse represente sua autonomia 

financeira. Antes de trabalhar na terra 68% das camponesas e camponeses já 

trabalharam com serviços fora do roçado e 32% nunca trabalharam com nenhuma outra 

atividade a não ser ligada a terra. Os trabalhos realizados foram de doméstica, garçom, 

pedreiro, artesanato, revendedores, motorista, serviços gerais, que são empregos 

subvalorizados e que exploram bastante o trabalhador mostrando daí à exclusão social 

que essas pessoas já viviam. 

A superexploração do trabalho por empregos inferiorizados, que pagam pouco 

ou mesmo o trabalho com a terra, mas em canavial, como alguns entrevistados 

afirmaram suga a energia vital do ser humano que passa a viver amargurado com o seu 

trabalho que mal dá para satisfazer as necessidades da família, se sentindo descontente 

com um trabalho que deixa de ser natural para se tornar exteriorizado. 

Dentre as famílias entrevistadas nenhuma delas já teve terra, portanto, quando 

questionamos se já haviam vendido terra antes, 100% afirmaram que não. O que 

desmistifica o senso comum criado pela ideologia capitalista de que as camponesas e 
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camponeses lutam pela terra para depois vendê-la. Essas pessoas estão provando o 

contrário, pois com uma área pequena como o lote do PA 13 de Maio, que não é nem o 

mínimo necessário considerado pelo Estado, conforme discutido no capítulo 3, elas 

estão vivendo e resistindo. 

Em relação à maneira de trabalhar na terra, as camponesas e camponeses 

expressaram o que sentiam em relação a terra de trabalho, como boa, razoável. 4% não 

souberam responder, mas nenhuma considerava a terra como ruim. As que 

consideraram razoável, fizeram questão de explicar que tem lotes em que grande parte 

da área tem muitas pedras, impossibilitando os cultivos ou que a macaxeira apodrece. 

Gráfico 7- A terra de trabalho, PA 13 de Maio, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 
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Apesar das dificuldades com a terra, provenientes em muitos casos das 

dificuldades com a assistência técnica oferecida às famílias, as camponesas e 

camponeses constroem formas de lidar com as adversidades, por meio do conhecimento 

construído cotidianamente, através da troca de saberes entre pais e filhos, vizinhos, etc. 

Dessa forma, deparamo-nos com a realidade em que 56% das famílias não 

protegem o solo contra o desgaste e a degradação, a maioria pela falta de conhecimento 

técnico desse manejo, ou porque ainda habituado as práticas convencionais como, por 

exemplo, varrer o quintal, acabam por prejudicar o solo e com isso a produção e sua 

própria existência que depende da fertilidade do solo. E 44% das famílias protegem o 

solo, utilizando folhas secas, bagaços e capim. 

Como pauta dos movimentos camponeses a questão da produção 

agroecológica, que foi discutida no 1° capítulo desta pesquisa, é evidenciada de diversas 

formas dentro do assentamento. Embora mesmo dentro do assentamento que aponta 

como palco da resistência camponesa diante do monocultivo da cana de açúcar na 

região há contradições internas, como, por exemplo, nas práticas produtivas. 

Para manter e aumentar a fertilidade dos solos, as camponesas e camponeses 

apresentaram 13 métodos:  

 

Gráfico 8– Métodos para manter e aumentar a fertilidade do solo 

Manter e aumentar a fertilidade dos solos 

 

Valor 

absoluto 

Valor 

porcentagem 

Adubo caseiro 1 3% 

Adubo químico 3 9% 

Cobertura vegetal 1 3% 

Compostagem 2 6% 

Esterco de gado 14 40% 

Esterco de galinha 3 9% 

Folha seca 5 14% 

Mamona 1 3% 

Minhocário 1 3% 

Pó de rocha 1 3% 

Resto de alimentos 2 6% 

Revezamento 1 3% 
Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 
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Nessa tabela destaca-se o esterco de gado como o mais utilizado dentre os 

métodos para manter e aumentar a fertilidade do solo, seguido de folha seca e esterco de 

galinha. Destaca-se também o uso de adubo químico como uma das contradições 

internas do PA 13 de Maio, já que foi decisão de todas e todos do assentamento em 

reunião nas duas associações, a produção de forma orgânica. 

O uso de métodos que são externos ao assentamento, ou seja, precisam ser 

comprados, entre os entrevistados não se torna relevante, visto que são usados por  

apenas 9% das famílias entrevistadas. Apesar disso, entre os 13 métodos, 11 são 

internos ao assentamento, e dentre esses, alguns são próprios da prática agroecológica, 

tais como: adubo caseiro, cobertura vegetal, minhocário e compostagem, como se pode 

ver nas figuras a seguir: 
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Figura 9 – Minhocário - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Herivelto Fernandes Rocha: Organização: Laiany Rose Souza Santos.  

 

Figura 10- Cobertura vegetal - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos 

 

Como combate as pragas e doenças nas culturas foram apresentados 8 

métodos: Manipueira, Nim, Urina de vaca, Fumo de corda, Defensivo orgânico, 
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Consórcio com outras plantas, Não usar nada. Mas também apareceu novamente o uso 

de agrotóxico, que apesar de ser pequeno, como mostra o gráfico a seguir, além da 

contradição dentro do assentamento, poderá ocasionar problemas para a produção 

agroecológica.  

 

Gráfico 9 - Combate a pragas e doenças, PA 13 de Maio, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 

 

Entre o percentual que não usa nada, a justificativa é a área de reserva dentro 

do assentamento, onde tem espaço para insetos considerados pragas, que se tornam 

muitas vezes pragas devido ao desequilíbrio ambiental. Na área de reserva e em alguns 

lotes tem muitas árvores floríferas, principalmente por causa da criação de abelha, essas 

agem como repelente a insetos, por isso também o uso do método de consórcio com 

outras plantas. 

As sementes para produção vem de 7 fontes: Guarda das sementes, Entrega da 

prefeitura, Compra, Emdagro (principalmente para as camponesas e camponeses que 

fazem parte da OCS, para que desenvolvam seus lotes e tenham produção para levar a 

feira), Técnicos do INCRA, Troca com outros camponeses e através da Pastoral da 

Criança que auxilia principalmente as mulheres. 

Mesmo o município tendo água abundante, o problema que ocorre é a posse da 

água e a contaminação por causa do monocultivo de cana, principalmente nos meses de 

inverno. Como destacamos anteriormente que a renda da família aumenta por causa da 

colheita da macaxeira, do milho, e de outros alimentos, o rio contaminado fica com a 

água numa cor escura devido aos dejetos do agrotóxico, que escorrem da produção de 

cana, o que interfere na produção orgânica, na saúde das camponesas e camponeses, 

além de prejudicar a fauna e flora do local. 
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Agrotóxico



136 

 

Além disso, nenhuma das famílias possui um sistema de irrigação mecanizado, 

44% delas irrigam os cultivos de forma manual, regam todas as culturas (55%), ou 

regam principalmente horta (27%), coqueiro (9%) e verduras (9%), e 56% não utilizam 

água para irrigação. A dificuldade com a água em determinados momentos do ano 

diminui a produção e inviabiliza o sustento da família somente da produção agrária. 

A fotografia de cobertura vegetal que foi apresentada mostra um sistema de 

irrigação primário, ou seja, somente no quintal, com base na criatividade camponesa e 

no improviso, por isso a comunidade não conta com um sistema mecanizado, uma vez 

que a própria família considera a irrigação de mangueira como um experimento, pelo 

fato da área em que está localizada ser muito pequena. 

Esses dados são relevantes para compreender quem são as pessoas que estão no 

assentamento, para entendê-las enquanto camponesas e camponeses, que pensam como 

uma categoria histórica integrada a um específico modo de uso dos recursos naturais, 

por sua condição de saber manter as bases da reprodução biótica desses recursos, em 

que o objetivo essencial das relações sociais é a satisfação das necessidades materiais e 

produção de bens com um valor de uso histórico dado. 

O grau de realização do campesinato ocorre mediante o consumo de uma 

quantidade de energia, instrumentos de produção e o emprego de um saber, construído 

para a satisfação da família. Por isso, compreende-se que a agroecologia leva a uma 

possibilidade de resistência na terra, utilizando a sua forma de trabalhar e o 

conhecimento que a sustenta com relação ao manejo dos recursos naturais. 

 

4.1 – Inserção camponesa na lógica de mercado ou necessidade de reprodução 

social: assistência técnica, crédito e comercialização 

 

Compreendendo as relações enquanto coletivas, a relação do tempo pode ser 

compreendida segundo a divisão grega de Crónos e Kairos. O Crónos é o tempo mais 

conhecido, o cronológico que separa passado, presente, futuro, o Kairos é o tempo 

plural
72

. Pensamos o tempo na perspectiva Kairos, e por isso a variedade de tempos no 

espaço. A multidimensionalidade trabalhada por Raffestin (1993), Fernandes (2008) 

também pode ser compreendida a partir dessa leitura filosófica. 

 

                                                 

72
 Tempo plural no sentido do vivido, ―não reflete o passado, ou antecede o futuro. Kairós é o melhor 

instante no presente‖ (GARCIA, 2012). 
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O tempo não é um conceito empírico abstraído de qualquer 

experiência. Com efeito, a simultaneidade ou a sucessão nem se quer 

se apresentaria à percepção se a representação do tempo não estivesse 

subjacente a priori (KANT, 1999, Apud SABÓIA, 2007, p.27). 

 

O tempo pode ser influenciado pelas variações da natureza, principalmente na 

área rural, e nessa mesma existem as variações do tempo, variações no modo de 

produção, em que para o agrohidronegócio o tempo de produção precisa ser cada vez 

menor. A produção agroecológica por sua vez, é realizada de acordo com as 

necessidades, levando em conta o equilíbrio entre produção e ambiente, assim, é 

necessário perceber que existe a variação do tempo/espaço para compreender então o 

território. 

O assentamento se torna uma expressão da cultura local em meio a extensas 

faixas de monocultivo de cana de açúcar que expressam mercantilização. Para Castro 

(2009, p.152) ―enquanto o trabalho e o capital podem tomar a forma globalizada da 

mercadoria, a terra se mantém como substrato da diversidade territorial e cultural das 

populações camponesas na sua expressão local‖. Em conformidade Galvão afirma que; 

 

Apesar da sociedade estar cada vez mais mundializada/globalizada, 

não há uma homogeneidade de tempos e espaços (...) apesar das ações 

serem registradas no tempo absoluto o seu ritmo é definido por 

tempos relativos conforme cada estrutura particular. Assim o mais 

importante é o tempo social da ação (2009, p.36). 

 

O espaço e o tempo são essenciais para se discutir às relações de poder e com 

isso de formação do território e da sociedade. Por isso, importante destacar também as 

variações no ritmo do tempo que são ditadas pela forma de viver, que pode ter 

influência de uma sociedade mundializada/globalizada como foi dito, mas que também 

tem as peculiaridades. 

As camponesas e camponeses do PA 13 de Maio exercem apropriação do 

território e também de poder contra o ritmo do agrohidronegócio que desrespeita a 

natureza, utilizando agrotóxicos nas plantações para acelerar os processos naturais e 

aumentar o lucro.  

Dos cultivos que são realizados no PA 13 de Maio, foi feito um recorte para o 

milho, a macaxeira, o feijão, as hortaliças e cana de açúcar, esse recorte se deu em 

função desses cultivos formarem parte da alimentação básica dos sergipanos, exceto a 
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cana de açúcar que foi incluída no recorte com o intuito de saber se alguém dentro do 

assentamento estava produzindo cana para usineiro.  

A tabela abaixo apresenta os cultivos do assentamento, o total de famílias que 

produzem e o que proporcionalmente isso significa no assentamento. Apesar de o milho 

ser produzido por todas as famílias o cultivo ―carro chefe‖ do assentamento é a 

macaxeira. Todos esses cultivos são para o consumo familiar, o excedente da produção 

vai para a venda. 

 

Tabela 6- Cultivos 

CULTIVOS: Total de Famílias 

Pesquisadas: 25 

% Cultivo p/ 

família: 

Milho 25 100% 

Macaxeira 24 96% 

Feijão 21 84% 

Hortaliças 16 64% 

Cana de açúcar 4 16% 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 

 

Segundo Chayanov (1981, p. 137) ―aqui só se pode calcular (medir) a 

quantidade considerando-se a extensão de cada necessidade única: é suficiente, é 

insuficiente, falta tal ou tal quantidade‖ em função dessa economia camponesa não é 

possível saber quanto do que é produzido vai para o consumo da família e quanto é o 

excedente, para definir o que gasta e o que recebe como excedente. 

Portanto, iremos tratar nos gráficos a seguir de cada um desses cultivos para 

expressar a área utilizada para a produção e seu direcionamento. A área será expressa 

em tarefas que é a unidade de medida utilizada pelas famílias no assentamento, 

lembrando, como foi dito no capítulo 3 desse estudo, que em Sergipe 1 tarefa equivale a 

3.052 m². 
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Gráfico 6 - Área de produção dos cultivos no PA 13 de Maio, 2013 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 

 

Nota-se a partir do gráfico que a área plantada varia entre ½ tarefa e 10 tarefas. 

A classificação dos que não sabem é relevante para compreender que dentro da lógica 

camponesa não necessariamente precisa de uma unidade de medida no plantio, porque o 

resultado não vai passar pelo cálculo de lucro capitalista, de investimento, trabalho e 

lucro, mas de satisfação da família, penosidade do trabalho e o cálculo não precisa ser 

muito exato (CHAYANOV, 1981). 

Nos gráficos 7, 8 e 9 mostramos entre as famílias que produzem quais são 

direcionadas ao mercado e quantas não são direcionadas ao mercado, e de que forma é 

realizada a venda dos cultivos. Através da venda que consideramos como ―na rua‖ que é 

de porta em porta com carrinho de mão ou carroça; a venda na feira, destaca-se como 

principais feiras a de Japaratuba, Aracaju e Carmopólis; a venda para o atravessador, ou 

seja, pessoa que compra o produto para revender e um dos casos específicos de 

legumes; a venda para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
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Gráfico 10– Comercialização do Milho 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 

 

Gráfico 11- Comercialização da Macaxeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 

 

Gráfico 12- Comercialização do Feijão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos.  
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Gráfico 13- Comercialização da horta e legumes 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 

 

No caso do gráfico 10 a entrega para o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE é de batata, abóbora, quiabo e maxixe. Essa é uma política importante 

de conquista dos movimentos camponeses, entretanto, nem todas as famílias do PA 13 

de Maio tiveram acesso a ela, por causa das desavenças políticas, que foram explicadas 

em capítulo anterior. Algumas famílias rejeitaram participar do PNAE por não confiar 

na gestora que estava na prefeitura na época. Assim, as camponesas e camponeses 

mostram que tem autonomia de decisão sob sua produção e interferem diretamente no 

caminhar das políticas públicas. 

Em relação à cana, somente 4 famílias produzem, ½ tarefa, de cana caiana e 

cana pitú, para o consumo das famílias e o excedente que é direcionado a produção de 

caldo de cana nas feiras, também serve como alimento para o gado. Essa produção com 

escala tão pequena chega a ser inexpressível no contexto do assentamento, além de que 

até mesmo a produção da cana (que são tipos diferenciados do agrohidronegócio) é 

realizada de forma orgânica. 

No assentamento há uma diversidade muito grande de frutas que servem para 

alimentação das famílias e na época de cada fruto o excedente é entregue para  

familiares que não moram no assentamento. Eles dão ou vendem nas feiras, 

funcionando como uma renda extra. Conseguimos registrar 27 tipos de fruteiras, nas 

terras das famílias entrevistadas, como mostra a tabela a seguir.  
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Tabela 7– Fruteiras cultivadas 

FRUTEIRAS 

CULTIVADAS: 

Total Famílias 

Pesquisadas: 25 
% Cultivo p/ família: 

MANGAS 25 100% 

LARANJAS 21 84% 

ACEROLA 20 80% 

CÔCO 19 76% 

CAJU 19 76% 

BANANA 16 64% 

JACA 13 52% 

GOIABA 10 40% 

GRAVIOLA 9 36% 

SIRIGUELA 8 32% 

MAMÃO 6 24% 

GENIPAPO 6 24% 

TAMARINDO 5 20% 

MARACUJÁ 5 20% 

LIMÃO 5 20% 

ABACATE 5 20% 

CARAMBOLA 4 16% 

JABUTICABA 3 12% 

PITANGA 3 12% 

ABACAXI 2 8% 

SAPUTI 2 8% 

PINHA 2 8% 

AMORA 1 4% 

JAMBO 1 4% 

CACAU 1 4% 

CAJARANA 1 4% 

UVA 1 4% 
Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos; Edson dos Anjos 

Santos. 

 

Dentre as fruteiras apresentadas tem outras espécies, por exemplo, laranjeira, 

que dá laranja pêra e laranja cravo e bananeira, com banana d‘água, banana maça e 

banana prata, como mostra a camponesa Quitéria, uma das variedades da banana, 

cultivada no seu quintal, para sustento da família. 
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Figura 11 – D. Quiteria mostrando a banana da prata – 2012 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos.  
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Em relação à produção de hortaliças e legumes, o gráfico abaixo mostra a 

relação entre a presença da horta no quintal e quem cuida: 

 

Gráfico 14- Presença de horta caseira e quem cuida. 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 

 

O número de famílias que produzem horta chega a 60%. Quando observamos 

como se dá a comercialização dos produtos da horta percebemos que toda a produção é 

vendida, por que a produção, mesmo pequena, tem duração curta, de uma semana a 15 

dias, por isso precisa vender o que não vai ser consumido.  

A figura a seguir mostra a horta da família de Gizela, as mudas que são feitas 

no quintal e a forma de irrigação manual. a horta exige maiores cuidados, por isso 

normalmente ficam no quintal ou próximo de onde está a água para irrigação, 

principalmente porque a irrigação do PA 13 de Maio é manual, o que ocasiona maior 

penosidade do trabalho.  
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Figura 12 – Horta no quintal da família de Gizela - 2012 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos 

 

A horta também é um dos principais cultivos no assentamento e expressa uma 

das formas de resistência camponesa naquele território. A horta é também realizada 

pelos grupos de mulheres ―Lutar para Viver‖ e ―Arte Verde‖. Compreende-se que o 

trabalho das mulheres é incomodo ao capitalismo e ao patriarcado, com a construção de 

ideias e práticas alternativas que contrariam os valores que são pregados, como o 

individualismo, o egoísmo como algo inalienável ao ser humano.  

O protagonismo das mulheres, que também impulsionou a transformação do 

pensamento e da prática produtiva dos homens do PA 13 de Maio, é símbolo de que 

outras formas de produção e de relações sociais são possíveis. Ao mesmo tempo 

demonstra que outra relação homem natureza não só é necessária como possível.  

Na racionalidade camponesa sempre se coloca a reprodução da vida acima da 

reprodução dos interesses do capital. Algumas camponesas explicaram que vão a feira 

vender seus produtos de acordo com suas possibilidades de produção, em alguns casos 

vão para não perder a ―banca‖ cedida aos produtores orgânicos, já que em determinados 

períodos do ano sua produção é insuficiente. Como estratégias de aumento da produção, 

elas usam o apoio coletivo. Na figura 5, em que se apresenta o lote do grupo de 
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mulheres, nota-se o poço que foi cavado por elas, que foi referido no capítulo 3 e será 

contado por elas no documentário que forma o próximo capítulo. Na imagem nota-se a 

variedade de plantações no mesmo local, chamada de produção em consórcio, em que 

um cultivo beneficia o outro para aumentar a produtividade comum.  

 

Figura 13 – Horta do grupo de mulheres - 2012 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 

 

Em relação à criação de animais, percebemos que é direcionada ao consumo e 

também serve como poupança, ou seja, na época da seca principalmente quando a 

produção é precária e não atende ao sustento da família há venda de animais para suprir 

as necessidades. Dentre as famílias entrevistadas todas tem área de pasto, 

principalmente na área coletiva em que cada família tem 10 tarefas, essa é uma área de 

várzea, ou seja, planícies inundáveis porque são próximas ao rio Japaratuba que 

dificulta realização de cultivos. 

Entretanto, mesmo nessa área há dificuldade de manejo com o gado que atola, 

principalmente no inverno, ou tem área de APP que também não é agricultável, 

diminuindo o tamanho real da área. As famílias que se dedicam a criação de animais 
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utilizam da área coletiva e da área individual chegando a usar até 24 tarefas, como 

mostra a tabela abaixo. 

 

Tabela 8 – Área de pasto 

Área de pasto 
Total de famílias 

entrevistadas: 25 

% área 

por 

família 

5 a 9 tarefas 7 28% 

10 a 14 tarefas 14 56% 

15 a 19 tarefas 2 8% 

20 a 24 tarefas 2 8% 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 

 

Em relação às criações, no PA 13 de Maio, foram relacionadas criação bovina, 

cavalo, galinha, porco, coelho e marreco, como mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 9 – Criações 

Criações Total de 

famílias 

entrevistadas: 

25 

% 

criação 

p/ 

família 

Total de 

animais no 

assentamento 

Boi 10 40% 99 

Cavalo 12 48% 37 

Galinha 16 64% 408 

Porco 3 12% 17 

Coelho 2 8% 4 

Marreco 1 4% 6 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 

 

Nota-se através da tabela que as duas criações mais presentes entre as famílias 

são a de galinha e de boi. A criação de cavalos serve como meio de transporte e de 

trabalho para as famílias. As criações de coelho e marreco são como animais de 

estimação, raramente utilizado na alimentação.   
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Tabela 10 – Criação de Boi e Galinha 

Criação 

Boi 
  

Galinha 
  

N° de 

cabeças 

Total de famílias 

que criam 

Total de 

animais 
N° de 

cabeças 

Total de famílias 

que criam 

Total de 

animais 

2 1 2 2 1 2 

6 1 6 3 1 3 

7 1 7 6 4 24 

8 1 8 10 1 10 

9 2 18 20 3 60 

11 1 11 25 1 25 

12 1 12 30 1 30 

15 1 15 64 2 128 

20 1 20 140 1 140 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 

 

Mesmo com a produção agrária bem diversa, as famílias ainda precisam 

comprar produtos para alimentação, como mostra a tabela 10, em menores escalas dos 

que produzem ou dos que não produzem, por isso a importância da comercialização do 

excedente, para viabilizar a realização das famílias. Diante disso, pensamos que a 

comercialização não é uma forma de entrar para a lógica capitalista, mas uma relação 

não capitalista dentro do capitalismo. 

 

Tabela 11– Produtos que precisam comprar para alimentação 

Produtos   

Arroz 21 

Massa de milho  15 

Carnes (mistura) 15 

Feijão 14 

Açúcar 14 

Café 13 

Verduras 11 

Macarrão 5 

Frutas 2 

Farinha 2 

Óleo 2 
Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos 

 

Dos produtos referidos na tabela acima nota-se que arroz vem em primeiro 

lugar, por que não é produzido arroz no assentamento, devido à falta de irrigação que 
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cria a impossibilidade desse cultivo. Apesar de todas as famílias produzirem milho, 

60% afirmaram comprar a massa de milho, segundo elas porque diminui o trabalho 

cotidiano de ralar o milho para fazer o cuscuz, comida típica sergipana. Entretanto, as 

massas de milho vendidas em Sergipe são todas à base de milho transgênico que pode 

gerar problemas de saúde. 

Durante o trabalho de campo notamos que no assentamento há uma mercearia 

que revende os produtos básicos, embora com valores bem altos. Entretanto, nas 

entrevistas 56% disseram que o assentamento não possuía qualquer tipo de mercado 

interno, e 44% afirmaram que possuía. Entre as famílias que afirmaram que havia 

mercado dentro do assentamento, 82% frequentam o mercado e 18% não frequentam. 

As maior parte das famílias (88%) faz a compra dos produtos necessários na 

cidade, seja no mercado ou na feira e 12% não precisam ou vão raramente comprar 

produtos fora do que produz. As cidades frequentadas pelas famílias do PA 13 de Maio 

para fazer mercado é Japaratuba (82%), Carmopólis (12%) e Aracaju (6%), quem 

compra em Aracaju é em atacado no mercado da entrada da cidade, principalmente para 

revender no próprio assentamento. 

O meio de locomoção dessas famílias para frequentar o mercado é lotação, 

moto, a pé, sendo que a distância caminhada do assentamento até a feira de Japaratuba é 

mais de 3 km, de carroça, carro próprio e ônibus. E a maioria das famílias vão 1 vez por 

semana comprar produtos, principalmente no dia da feira, segundo elas, para que o 

alimento esteja fresquinho se compra toda semana. 

Para realizar as compras é necessário também levar os produtos à feira para 

vendê-los, dessa forma o dinheiro que se ganha já serve como subsídio para compra de 

outros alimentos que não produzem. E como as famílias vão à feira toda semana levar 

seus produtos, acabam comprando o que estão precisando para a semana. 

Quanto à assistência técnica, considera-se que ela torna-se importante para o 

assentamento, que passa por diversas fases, precisando de um acompanhamento para 

que o conhecimento popular e técnico científico sejam somados na construção de 

possibilidades de reprodução da família. 

No PA 13 de Maio há divergências em relação a assistência técnica que acaba 

sendo em determinados momentos para grupos específicos, como foi discutido no 

capítulo anterior, em relação a ATES e Emdagro. Diante das contradições cotidianas 

60% das famílias afirmaram receber assistência técnica. Advindas do INCRA (53%), da 
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Emdagro (33%), e da Secretária de Agricultura (14%), sendo que a Emdagro dá 

assistência principalmente ao grupo de mulheres e aos produtores orgânicos. 

Os outros 40% afirmam que não há assistência técnica de nenhum órgão do 

governo no assentamento. A única entidade não governamental que já atuou no 

assentamento foi a Pastoral da Criança, segundo 8% das entrevistadas, enquanto que 

92% entendem que não há nenhuma entidade não governamental que tenha realizado ou 

realize assistência técnica. 

As famílias consideram que a assistência oferecida não avança, para elas ―os 

técnicos vem aprender com a gente‖, ―demora bastante‖, ―quando começa a funcionar 

acaba o contrato e demora mais um monte de tempo pra começar de novo‖. Dentre as 

famílias entrevistadas o gráfico abaixo expressa como elas veem a assistência no 

assentamento. 

 

Gráfico 15 – Assistência Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 
 

Das famílias que consideram a assistência satisfatória, são principalmente as 

que participam da OCS que fazem parte do grupo de mulheres ou famílias que estão 

ligadas diretamente ao Movimento (MST), que tem mais proximidade com os técnicos e 

por isso um acompanhamento mais próximo. A falta de assistência também leva a uma 

desestabilidade financeira que deixa as famílias propensas a ceder a cooptação dos 

usineiros para produzir cana no assentamento. 

Quando as camponesas e camponeses entraram no assentamento puderam 

acessar o crédito para viabilizar o beneficiamento da terra. Das famílias entrevistadas 

80% receberam o crédito num valor que é entregue em três parcelas, no total 

contabilizando entre R$ 7000 a R$ 16000, a média recebida por família é de R$ 12600, 

Satisfatória Regular Deficiente Não existe

16% 

28% 

20% 

36% 
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sendo que 45% das famílias receberam crédito no valor de R$ 15000, como mostra a 

tabela 3. 

 

Tabela 12 – Crédito 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos. 

 

O crédito que foi concedido às famílias foi do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que para ser viabilizado, precisa passar 

por algumas etapas, tais como: necessita da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e 

da Assistência Técnica de Extensão Rural – ATES/ATER do município elaborar o 

Projeto Técnico de Financiamento. O Pronaf tem diversas linhas de crédito, sendo que 

as famílias do PA 13 de Maio tiveram acesso ao Pronaf A. 

Segundo o Banco do Nordeste do Brasil essa é uma linha de investimento para 

a estruturação das propriedades, ―beneficiando‖ assentados da reforma agrária ou 

beneficiados pelo crédito fundiário. O limite de financiamento é de até R$ 21500. Trata-

se de um valor irrisório se for comparar ao que os latifundiários têm acesso. Como vem 

em parcelas se torna um valor muito baixo para o custo do trabalho na terra. 

Outra questão são as dívidas dessas camponesas e camponeses que perderam o 

gado ou a produção e não conseguem pegar outro empréstimo nem pagar o que estão 

devendo. A reclamação principal é que os técnicos da Assistência técnica fizeram o 

projeto, mas quando a população recebeu o recurso não houve acompanhamento. 

Enquanto isso, os valores destinados a crédito para os usineiros é bem mais alto, o 

endividamento maior, entretanto, eles conseguem sempre uma forma de ―renegociar‖. 

O crédito foi recebido por 15% em 2004, 50% em 2007, 10% em 2008 e 25% 

das famílias não lembram quando receberam, porque segundo elas, como o crédito vem 

em parcelas e não dá pra beneficiar a terra aos poucos com tão pouco recurso. O crédito 

foi utilizado para compra de cabeça de gado, cerca, preparação do solo, plantio, arame, 

Valor do Crédito Pessoas que receberam 

 
Número absoluto Número relativo 

R$ 7000 1 5% 
R$11000 1 5% 
R$ 14000 1 5% 
R$ 15000 9 45% 
R$ 16000 3 15% 

Não soube responder 5 25% 
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estaca, roçado, curral, granja, forrageira, pasto, máquina, calcário, compra de abelhas e 

ferramentas. 

Das famílias que receberam o crédito 85% estão pagando porque ainda está no 

prazo, pois são 3 anos de carência para começar a pagar as parcelas do crédito uma vez 

por ano e 15% não estão conseguindo pagar, porque o investimento foi direcionado a 

criação de gado e elas perderam o rebanho, as suas poucas cabeças com a seca ou 

perderam a produção.  

Para compreender a lógica camponesa de produção é importante destacar que 

―os camponeses representam uma especificidade de características sociais econômicas, 

que se refletirão em qualquer sistema societário em que operem (...) com medidas 

importantes de autonomia‖(SHANIN, 2008, p.36), e é essa autonomia camponesa que 

significa a não aceitação da subordinação ao capital. 

A família camponesa realiza o trabalho de forma familiar, como discutimos 

anteriormente, em que as crianças se socializam com o trabalho, e os adultos trabalham. 

No PA 13 de Maio, 56% das famílias costumam pagar alguém de fora da família para 

ajudar no roçado, compreendemos que essa relação não os torna agricultores familiares 

(empreendedores) porque a lógica camponesa de trabalho para satisfazer as 

necessidades da família não se modifica. 

O trabalhador que essas famílias costumam pagar é normalmente alguém do 

próprio assentamento. No caso do PA 13 Maio tem pessoas que residem no 

assentamento, mas não são assentados. Residem porque fizeram parte da ocupação e 

como não foram beneficiadas com a terra as outras famílias permitiram com que 

morassem nas casas que já havia no assentamento, dessa forma elas tem teto, mas não 

terra para produzir e viver, o trabalho para outros se torna uma troca, como é o caso de 

Geraldo Feitosa Barroso Santos. 

Geraldo participou da luta pela terra, da ocupação, mas não foi escolhido entre 

os beneficiários, no entanto, a solidariedade camponesa, não no sentido religioso do 

termo de doação de quem tem mais para quem tem menos, mas de compartilhar o que se 

tem, permitiu com que ele tivesse onde morar. Embora a realização das suas 

necessidades dependa da necessidade das outras famílias de um trabalhador na terra. 

O serviço é pago em diárias, numa média de R$ 35,00. Para essas atividades 

foram informados 8 serviços principais: fazer covas para macaxeira, limpar roça, roçar, 

fazer cerca, gradear, plantar, cercar e trator (que é trabalho externo ao assentamento). 

As famílias costumam contratar 2 trabalhadores para atender suas necessidades, visto 
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que tem famílias que são formadas por apenas 2 membros (24%) e em idade a partir de 

40 anos principalmente. Em relação à quantidade de dias por ano que contratam 

trabalhadores fora da família criamos a tabela abaixo para apresentar: 

 

Tabela 13 – Dias de trabalho contratado por família 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos.  

 

Em relação aos dias de trabalho contratado, 44% das famílias afirmaram não 

pagar alguém de fora para ajudar no roçado, dentre essas, 8% justificam que recebem 

ajuda da família que mora fora do assentamento, entre 4 e 5 pessoas da família externa, 

e as demais são famílias mais idosas que necessitam de auxilio nos trabalhos mais 

penosos.  

 

4.2 - Renda familiar, escolaridade, organização social no PA 13 de Maio  

 

Em relação à renda das famílias, para as camponesas e camponeses esse é um 

assunto sempre complicado, pois como já explicado, não há uma contabilidade em 

quanto se aplica, quanto de trabalho se gasta e quanto se lucra, não há nem mesmo 

contabilidade do que é produzido e consumido pela família na maioria dos casos. O 

cálculo de renda familiar se torna o total mensal de toda a renda, calculando a produção 

total e outras fontes de renda. Assim, construímos o gráfico 12 que apresenta a renda 

familiar, com base nas entrevistas realizadas no assentamento: 

Dias p/ano Famílias que 

contratam  

Não sabe 2 14% 

Raramente 2 14% 

10 a 30  3 21% 

31 a 60 2 14% 

61 a 90 3 21% 

91 a mais 2 14% 



154 

 

Gráfico 16– Renda média familiar do PA 13 de Maio, Japaratuba, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos 

 

A renda mensal das famílias do PA 13 de Maio vai de menos de um salário até 

quatro salários, sendo que a maior parte das famílias vive de menos de um salário, 

representando 56% dos casos entrevistados. A renda pode variar e aumentar a depender 

da estação, como mostra o gráfico 13. 

 

Gráfico 17 – Estação em que há aumento da renda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos 

 

Essa variação se dá porque 64% das famílias que aumentam a renda no inverno 

produzem milho, macaxeira como principais cultivos e na estação chuvosa é quando há 

colheita e novo plantio, quando a chuva é suficiente a produção se realiza, quando é 

pouca a produção diminui. Dos 24% de famílias que afirmaram que a renda aumenta no 

verão são apicultoras e na primavera estação que floresce as abelhas produzem o mel, 

no verão as famílias colhem o mel e o vendem aumentando a renda nessa estação.  
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Entre as 12% das famílias que não sabem definir, pode-se explicar pelo fato da 

economia camponesa contar sempre com outros artefatos para existir não só a renda em 

dinheiro. Relevante ressaltar que quando não tem alimento para família e a renda está 

baixa a solução informada é a venda de animais, por isso explicamos que os animais 

além de alimento servem como poupança, ou seja, como apoio financeiro em caso de 

necessidade. 

Outras fontes de renda que constatamos na construção da renda familiar são 

aposentadoria, bolsa social, salário regular de algum dos familiares que residem na casa 

remessa familiar de fora do assentamento, prestação de serviços e perícia médica como 

apresentado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 18 – Outras fontes de renda, PA 13 de Maio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos 

 

Como foram apresentados no decorrer desse capítulo os trabalhos que as 

pessoas das famílias tinham antes de ir morar no assentamento ou eram na roça ou eram 

trabalhos subvalorizados. Um dos fatores que influenciam isso e que tem rebatimento 

também no acesso as políticas públicas e as reinvindicações das camponesas e 

camponeses é a falta de estudo, que apresenta que há uma taxa alta de analfabetismo 

entre as pessoas entre 45 e 75 anos, ou seja, as que participaram do processo de 

ocupação.  
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Gráfico 19– Escolaridade - PA 13 de Maio – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos 
 

O gráfico em forma de linhas representa a escolaridade por sexo, enquanto o 

gráfico de barras representa a escolaridade por idade. Como há menos mulheres do que 

homens, o gráfico de linhas deixa isso evidente, entretanto nota-se que o ápice da linha 

que representa escolaridade por sexo mulher está localizado no extrato de primeiro grau 

incompleto, principalmente por fatores como a proibição na juventude de estudar para 

cuidar da família. 

Uma das camponesas contou que seu pai dizia para ela que era melhor vê-la 

cortando cana do que deixa-la ir para a escola de calça, porque usar calça era coisa de 

homem. Entre esse e vários depoimentos em relação a dificuldade das mulheres de 

estudar percebemos como o machismo oprime a mulher, impedindo até mesmo de 

desvendar a realidade através do conhecimento. 

No caso da política do Apoio Mulher, que é uma das modalidades do crédito de 

instalação para os beneficiários da reforma agrária, as camponesas contam que em 

debate no Incra foi afirmado que ―as terra que não é da gente, é do Incra, mas o que 

tinha em cima da terra é nosso‖ para cobrar pelas benfeitorias que tinham realizado, e 

acabaram perdendo o crédito Apoio Mulher: 

 

Quando entrava nas áreas de assentamento, tinha o curso que era dado 

para os homens. E o governo fez esse Apoio Mulher, só que no caso 
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só tem direito, os assentamentos que foram feitos de dois anos pra cá, 

o nosso foi em 2004, já tem 8 anos, o nosso não tinha direito. Mas 

como aqui dentro do 13 de Maio tinha um grupo de mulher 

organizada, aí por causa do grupo de mulher conversaram lá e o Incra, 

resolveu botar pra cá também. Mas só que teve um problema com essa 

carroça minha lá em cima, aí eu fui lá mais outra, e o rapaz me disse 

que o que eu falei ao rapaz lá, desacatou a ele. E até ele disse a mim 

"ói, se você quiser o Apoio Mulher de volta, você volte lá e você peça 

desculpa a Douglas". Foi, assim, a verdade é essa. Eu não desfiz dele 

em nada, mas eu disse a ele a verdade, então ele achou que eu fui 

esclarecida demais pra uma Sem Terra. E ele como um vice 

superintendente ele não tinha obrigação de ouvir de mim o que ele 

ouviu. Então ele achou que as palavras que eu disse, eu não tinha 

direito, acho que por eu ser uma mulher da roça, mas quando ele tá lá, 

ele tá lá pra atender. Eu não sabia que ele tinha dito isso não, quem me 

disse foi Jean. Que era pra eu ir, que eu voltasse lá e pedisse desculpa, 

"por causa das palavras que você disse a ele, ele suspendeu o Apoio 

Mulher daqui, então volte lá, peça desculpa a ele, que ele pode botar 

de volta". (M.M, outubro de 2012). 

 

Nota-se o interesse na manipulação da política pública como um favor, o que 

desrespeita o ser humano, a mulher, e principalmente a sua condição de ser camponesa. 

Em relação a organização das pessoas do PA 13 de Maio construímos o gráfico 

16, no qual apresentamos a participação de  homens, mulheres e pessoas que não 

participam de nenhum tipo de organização dentro e fora do assentamento, conforme 

listadas no próprio gráfico:   

Destacamos que só aparecem no gráfico àquelas pessoas que tem a partir de 14 

anos, por fazerem parte do grupo de jovens. As crianças não entraram nessa amostra. 
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Gráfico 20 - Formas de organização das pessoas do PA 13 de Maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. Organização: Laiany Rose Souza Santos 

 

Além desses grupos organizados, o trabalho de campo trouxe à tona também a 

presença de pessoas envolvidas na associação de apicultores, a OCS, o MST e a 

Pastoral da Criança. Apontamos a possibilidade de outras organizações sociais que 

levaram ao estimulo e a possibilidade de firmar e crescer o grupo através da inserção, 

principalmente do grupo de mulheres, na Rede Social de Aprendizagem – RSA, que 

atua no território sul do estado de Sergipe, a partir da metodologia ―Camponês a 

Camponês (CAC)‖. 

Em Sergipe, as camponesas e camponeses do território sul, principalmente, 

mundializaram a ação política incorporando a metodologia ―Camponês a Camponês 

(CAC)‖, difundida pela Via Campesina Internacional, ―se trata de un proceso 

dinamizador, que toma su propio ritmo y llega mucho más allá en menor tiempo que la 

asistencia de los técnicos‖ (SOSA et al, 2011). 

Essa metodologia é baseada no compartilhar das informações de camponês a 

camponês. Observa-se que as trocas acontecem a partir do pressuposto básico de 

existência de uma realidade comum e articulada, com o objetivo de construir uma 

alternativa. Essa alternativa é acionada por noções de valores que estão em construção 

ao longo das suas trajetórias. Ambos são/estão compartilhados pelo grupo em sua 

condição de classe camponesa.  

A metodologia de camponês a camponês, utilizada pela RSA para socializar as 

experiências agroecológicas é baseada em intercâmbios, pautado na construção e 
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compartilhamento do conhecimento através de diálogos e na ação e investigação 

dirigidas pelos sujeitos, que busca fundamentalmente descrever uma 

metodologia/pedagogia sustentada na práxis camponesa (HOLT-GIMÉNEZ, 2008). 

A inserção do grupo de mulheres do PA 13 de Maio na RSA levaria a um 

compartilhar que se torna enriquecedor para todas as pessoas da rede. Mais do que dar 

voz a um conjunto de práticas, é a motivação de construir em conjunto. O que fortalece 

o campesinato e impulsiona e fortalece o grupo, pois suas práticas também serão 

trocadas, mostrando assim a importância do seu trabalho.  

Compreende-se que as mulheres em suas práticas de trabalho expõem uma 

realidade feminista que causa um embate de ideias dentro do assentamento, e refletem 

em suas atitudes e posicionamento fora do assentamento, quando deixam de ser 

―sombras‖ dos homens e passam a figurar um espaço na sociedade, com voz, com luta e 

pela dignidade. 

Os corpos das mulheres, moldados pelo capitalismo e pelo patriarcado como 

frágeis e susceptíveis demonstram sua grandeza na capacidade de gerar vidas, 

amamentá-las, e alimentá-las. Da preocupação com esse ser que se forma de dentro da 

mulher pra fora, para o mundo, assim também se recriam a cada dia, a cada novo 

impasse, rompe com os valores capitalistas, e mostram na prática cotidiana uma nova 

mulher e um novo homem, coletivos, sociais, que tem uma relação saudável com a 

natureza. 
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CAPÍTULO 5 – Caminhos: Trilhando no espaço e tempo da pesquisa do/no PA 13 

de Maio 

 

As transformações do território do PA 13 de Maio, assumem papel estratégico 

na luta camponesa de resistência e de formulação de alternativas de produção que geram 

autonomia na produção, nas escolhas e que através das mulheres tem impulsionado 

expectativa de permanência no campo, assim como a possibilidade de negar a força de 

trabalho e o arrendamento de suas terras às usinas da região. 

Essa parte deste 5° capítulo é uma explicativa do documentário ‗Caminhos’, 

elaborado como último capítulo da presente pesquisa. 

 

5.1 - Documentário Caminhos: Trilhando no espaço e tempo da pesquisa do/no PA 

13 de Maio 

 

O documentário é um gênero do cinema que se caracteriza pelo compromisso 

com a exploração da realidade. Existem vários tipo de documentários. Nesse caso, 

utilizamos da metodologia de pesquisadora-participante para trabalhar as cenas, 

construindo um documentário participativo, o qual evidencia o posicionamento da 

diretora, sem considerar ainda nenhum problema com as interferências externas ao 

personagem principal de cada cena. 

O documentário é um registro da vivência da pesquisa participante e da 

resistência camponesa no território. A sua estruturação roteiriza temas que são tratados 

durante o percurso analítico da investigação, na linguagem do audiovisual dando 

possibilidade ao sujeito de deixar sua voz e corporeidade demonstrarem sua resistência.  

Compreende-se que essa linguagem tem um alcance maior em relação à 

própria escrita da dissertação, pois em um cenário de conflitualidade territorial entre 

assentados e grandes proprietários de terra capitalista, esse documentário se torna um 

instrumento de luta pela terra, da prova histórica do espaço/tempo/território da 

resistência camponesa. 

Com a necessidade de explicar o caminho da pesquisa, como nasce, como 

acontece cada ação, ainda que numa realidade externa a diretora, é feita a leitura da 

realidade, na construção de um roteiro. Explicamos aqui o que inicialmente foi proposto 

para cada cena e o resultado: 

a) O mundo até chegar a Japaratuba 
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Essa primeira cena serve como contextualização do espaço da pesquisa para 

que as informações sejam apresentadas ao telespectador dentro de um contexto, de um 

espaço real no qual foi feita a análise. 

Na maioria das visitas feitas ao assentamento, o meio de chegada era o micro-

ônibus, que faz o trajeto Aracaju-Japaratuba, deixando seus passageiros às margens da 

BR 101. De lá se caminha para o assentamento, cuja entrada é próxima à BR, pois como 

já foi dito o PA 13 de Maio é cortado pela BR 101. Nesse caminho há muitos 

latifúndios de cana, e é possível fazer todo o trajeto vendo cana, sentindo o cheiro da 

fuligem da cana de açúcar.  

A entrada do assentamento começa onde tem uma placa de ―seja bem vindo‖ e 

só os meus pés subindo a ladeira, para trazer a intenção do caminho que percorri e que 

agora irá cruzar com o caminho das camponesas e camponeses. Essa placa representa 

uma forma muito bonita de receber as pessoas que chegam no assentamento e as 

pessoas que assistem esse documentário. Essa cena tem o tempo curto com o objetivo 

de chamada ao documentário. 

b) Assentado falando da história do PA 13 de Maio 

Zé Carlos contanto juntamente com D. Raimunda, que foi uma das primeiras 

mulheres a ficarem na ocupação, sobre a história do PA 13 de Maio. A ideia dessa cena 

é fazer um resgate histórico do que foi o processo de luta pela terra, quantas pessoas 

participaram, como decidiram por ocupar a fazenda, quantos anos de luta. 

c) D. Madalena fazendo farinha Francisco falando da organização das 

necessidades da família.  

Essa é uma cena muito importante, pois mostra o trabalho familiar, a divisão 

sexual do trabalho, o conhecimento camponês e suas formas de resistência. Mesmo  

diante das ―regras de higiene‖ para a casa de farinha, a produção da farinha continua 

sendo artesanal. Percebe-se também o tipo de produção agroecológica e as decisões 

camponesas de venda dos produtos mediante a necessidade da família, como na tese de 

Chayanov (1974), na qual aparece a questão da auto exploração camponesa mediante 

suas decisões e prioridades que são estabelecidas. 

Para gravação dessa cena, foi marcado um dia em que D. Madalena estivesse 

fazendo a farinha, que tinha que ser um dia antes da feira, porque ela leva a farinha 

sempre nova para feira. A proposta é que ela falasse da venda também do produto na 

feira, mas ela explicou que a depender do dia o preço muda e dependendo da feira o 

preço também muda. 
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d) D. Maria colhendo junto com seu Gabriel  

Maria e Gabriel forma o casal que me acolheu no assentamento, meu suporte. 

Criamos uma relação de afetividade muito além da pesquisa acadêmica, entre almoços, 

conversas e conselhos. Com a sabedoria camponesa sempre filosofando sobre a vida 

ensinou-me muito, por isso essa cena foi muito especial. Foi uma cena de fim de tarde, 

na qual eles falaram sobre a dinâmica de vida deles, enquanto colhiam para levar para a 

feira. Toda a família encontrava-se junto.  Seu Gabriel falou da importância do grupo de 

mulheres e da organização delas para as decisões no assentamento. 

 

Figura 14- Família de Maria e Gabriel na roça 

Fonte: Acervo fotográfico, Laiany Rose Souza Santos, maio, 2013. 

 

e) Grupo de mulheres Lutar para Vencer 

O grupo contado sua história, como era o antes e o agora. Mostra as 

camponesas falando da importância de trabalhar para si, e da necessidade que fez com 

que elas aprendessem a trabalhar na terra, e apesar do trabalho ser bastante penoso, 

como elas se sentem felizes em realizá-lo. 

f) Eliene, membro da direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra: falando da organização das mulheres 
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Esse foi um momento muito rico, de dialogo com uma mulher muito preparada, 

que além da participação na luta pela terra é uma feminista. O diálogo com ela foi 

realizado na cidade de Japaratuba, porque ela é de outro assentamento. Aproveitamos o 

dia que ela estava na cidade para ir ao seu encontro. 

Com essa cena pretende-se mostrar a luta que as mulheres têm realizado dentro 

do MST, sua organização e importância.  

g) Odemário mostrando o apiário e Jaime falando dos agrotóxicos 

Esse foi um momento importante e mágico nessa caminhada da pesquisa. De 

andar de carroça até os apiários, de vestir as vestimentas de visitar as abelhas, de 

conhecer o processo e na explicação de Odemário, o conhecimento sobre cada florada e 

o mel e os benefícios para a saúde foram enriquecedores. Na Figura 15 aparecem alguns 

desses momentos, numa espécie de mosaico da vivência do dia 21/12/2012. 

 

Figura 15 - Mosaico da vivência no apiário 

Fonte: Acervo fotográfico, Laiany Rose Souza Santos, dezembro, 2012. 

 

Conhecer os rebatimentos da cana de açúcar na produção do mel, foi 

importante pra entender o que de fato é a agroecologia, que está em diversas formas de 

produção. Ainda que a produção do mel pareça não está ligada diretamente à terra, ela  
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depende da produção de árvores floríferas. Eles falam ainda sobre questões desde as 

questões ambientais causados com a diminuição da área de preservação, às novas 

trajetórias criadas a partir das abelhas. 

Essa parte nos é contada por Jaime, que também é apicultor. Ele nos  mostra os 

prejuízos causados pela cana de açúcar, com a perda de muitos enxames de abelhas, 

principalmente, por causa da pulverização aérea, o que já foi discutido no 3° capítulo 

agora retorna aqui em formato de audiovisual. Jaime mostra sua produção de mel. 

h) Cena dos aviões pulverizando 

Essa cena foi gravada por Odemário com a narração na voz de Jaime. As 

imagens são peças do processo judicial do Ministério Público Federal/Procuradoria da 

República do Estado de Sergipe
73

, e do processo do Ministério Público do 

Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho, 20° Região /Se
74

, como denúncia da 

pulverização aérea realizada pela Usina Taquari e Usina Campo Lindo. O referido 

processo destaca ainda que em época de colheitas, as usinas realizam a queimada da 

cana, ocasionando a fuligem, fumaça e cinza excessivas. 

i) Cena do Rio e das queimadas do lado da Fazenda Moita arrendada a Usina 

Campo Lindo 

Essa cena foi uma das mais complicadas, pois como a região Nordeste é 

marcada pelo poderio dos senhores de engenho, naquela área há muitos pistoleiros. Para 

gravar essa cena esperamos o dia de chuva (porque a queimada é antes da chuva), para 

em seguida a chuva fazer nascer o mato e esconder a terra queimada. Caminhamos na 

parte alagada do assentamento que é área coletiva, onde só é possível a criação de 

animais, e ainda assim com dificuldade, pois nos meses de muita chuva nem o gado 

consegue caminhar, ele fica ―atolado‖. 

Atravessamos o rio e fotografamos os dois lados, o lado do assentamento 

aparece todo preservado, já que houve investimentos, apesar do recurso ser escasso para 

a compra de mudas. O lado da Fazenda Moita encontrava-se queimado. Nesse momento 

fomos intimidados por uns homens que ficaram observando, sumiram e depois voltaram 

a cavalo, e passaram a rodear para que não fosse possível continuar as gravações. 

Entretanto, podemos perceber que a queimada desrespeita o Código Florestal (Lei n.° 

4.771/65), que inclui desde 1965 a mata ciliar como área de preservação permanente 

obrigatória.  

                                                 

73
 Processo PR-SE-00014215/2012. 

74
 Processo de N° 269/2012. 
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Com essa cena pretendemos apresentar a degradação ambiental e social, que 

causa também degradação do trabalho, da vida das camponesas e camponeses, além dos 

danos aos moradores do munícipio de Japaratuba e das trabalhadoras e trabalhadores, 

principalmente das usinas, assim como, a dificuldade de ter uma produção 

agroecológica realizada pelas famílias camponesas, com o uso de químicos nas 

proximidades do PA 13 de Maio. 

 

Figura 16- Queimadas à beira do Rio Japaratuba, Fazenda Moita. 

Fonte: Acervo fotográfico, Laiany Rose Souza Santos, maio, 2013. 

 

j) D. Gizela, presidente da Associação Comunitária Nova Esperança – 

ACONESP e Miguel, presidente da Associação de Desenvolvimento Social e 

Meio Ambiente – ADESAN 

Para essas entrevistas foi montado um roteiro, para que fosse feita as mesmas 

perguntas básicas em cada associação. Questionou-se sobre a história, a participação das 

mulheres e as suas expectativas. Foi importante porque a associação é o instrumento 

jurídico para as camponesas e camponeses. As entrevistas foram gravadas no mesmo 

dia, e pretendemos mostrar com essa cena o pensamento dos dirigentes do PA 13 de 

Maio. 
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k) Festa do PA 13 de Maio 

A festa do PA 13 de Maio é um momento de comemoração pela conquista do 

território. Tem missa, procissão, almoço coletivo, bingo, e música. A festa dura um final 

de semana, às vezes uma semana. Em 2013, ano de gravação do documentário, a festa 

durou quatro dias, de sexta à segunda-feira 13 de maio, podendo ser acompanhado o 

domingo e a segunda. 

Durante os festejos, o momento é de distração e do compartilhamento da 

comunidade, quando cada um leva algo que produziu pra apresentar na missa, e leva 

algo para contribuir no almoço coletivo, sendo todo processo de comemoração coletiva. 

É um dia muito importante, por ser o dia dos batizados e da primeira comunhão.  

Não nos prendemos em todos os momentos da comemoração para criar a cena, 

entrando como extras os outros momentos, isso porque o documentário necessita de um 

tempo limite, que impôs também que houvesse esses recortes em relação à riqueza de 

informação e a quantidade de material que foi coletado. 

l) Padre Gerard Olivier  

Essa cena foi muito bonita em sua construção. O padre Gerard Olivier, 

batizado no popular como Geraldo Oliveira, tem uma história muito importante na luta 

pela terra, principalmente lá em Japaratuba. Tem respeito e admiração das pessoas, 

principalmente das camponesas e camponeses. Nessa gravação podemos conversar 

sobre sua história e seu pensamento. Em 2012, o padre Gerard foi eleito prefeito do 

município de Japaratuba. A família que até então comandava a prefeitura, não aceitou o 

resultado das eleições e entrou na justiça, que concedeu ao padre o direito de assumir a 

prefeitura. Ao sair da prefeitura, a prefeita que deixava o cargo não deixou documentos 

do PAA, nem do PNAE, entre muitos outros. Mas, a conversa com o padre Gerard não 

tinha o propósito de discutir o processo de transição de cargos. 

Compreendendo a relação entre a prefeitura, o Estado, e a Igreja, questionou-se 

o olhar do padre quanto a questão da mulher na sociedade, já que ele estava na luta pela 

terra, mas a Igreja que, através da Pastoral da Criança organizou as mulheres do PA 13 

de Maio, também coloca o papel da mulher como subordinada ao homem, dependente e 

submissa. Como ele poderia explicar essa contradição e como o mandato dele na 

prefeitura poderia beneficiar as camponesas e camponeses. 

Logo depois da finalização desse documentário, o Padre Gerard faleceu, em 

03/06/2013. Esse foi um dia muito triste para Sergipe, para Japaratuba e principalmente 
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para as camponesas e camponeses que ele auxiliou e apoiou durante sua vida, marcada 

pela luta por justiça. 

Quanto às músicas escolhidas, foram músicas que tinham acordes camponeses 

e/ou letras que tinham a ver com a cena. 

Esse documentário mostra a riqueza das camponesas e camponeses nas suas 

histórias de caminhadas, em que vão construindo novas possibilidades de resistir na 

terra e de trazer dignidade a família. Nota-se durante o documentário que a luta das 

mulheres através do grupo de mulheres se torna relevante no contexto do território 

impulsionando a produção agroecológica no assentamento envolvendo todas as pessoas 

e repercutindo como uma alternativa a produção capitalista.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
"A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 

dois passos, ela se afasta dois passo. 

Caminho dez passos e o horizonte corre dez 

passos. Por mais que eu caminhe, jamais 

alcançarei. Para que serve a utopia? Serve 

para isso: para que eu não deixe de 

caminhar".  

Eduardo Galeano 

 

O primeiro passo dessa caminhada é ser mulher, sentir o peso do que essa 

palavra significa quando se necessita ter posicionamento e ação. Ser mulher significou a 

educação diferenciada, a proibição de sentar de perna aberta, de brincar de calcinha na 

rua, de voltar tarde, de aprender a ter medo por ser frágil, da virgindade colocada em 

pedestal, da dependência. 

Ser mulher era pesado, mas ao mesmo tempo via nas atitudes de outras 

mulheres força, autonomia, coragem pra enfrentar esse sistema que apresenta a mulher 

como frágil e excluída para ser duplamente explorada. E as atitudes dessas mulheres 

contestadoras me instigaram a contestar também, a não aceitar ser anulada, a fazer ecoar 

a minha voz. 

Durante o mestrado tive a oportunidade de aprofundar nessa questão que me 

afligia e perceber como o sistema do capital forja uma fragilidade nas mulheres para 

estabelecer seus pilares da família, da propriedade privada e do Estado. O mestrado 

propiciou conhecer a história de luta das mulheres, e compreender além, a luta de classe 

e gênero das mulheres trabalhadoras. 

A história é práxis, deve ser compreendida como processo em que a história da 

natureza e dos homens é considerada de forma indissociável. O ―ocultamento da 

realidade social chama-se ideologia. Por seu intermédio, os homens legitimam as 

condições sociais de exploração e de dominação, fazendo com que pareçam verdadeiras 

e justas‖ (CHAUÍ, 1980, p. 8-9). 

No campo a condição de subalternidade da mulher atrelada à condição social a 

torna extensão do marido. A organização das mulheres desestrutura os pilares 

capitalistas do patriarcado e do latifúndio. É, pois nesse processo que há o despertar da 

consciência crítica de sua realidade, quando a mulher percebe que não está sozinha, 

passando a questionar e buscar meios de se reconhecer e de ser reconhecida como 

mulher e trabalhadora no processo de formação de consciência de classe. 
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O trabalho da mulher está ligado ao desenvolvimento da consciência de refletir 

a realidade objetiva, e questionar a realidade apresentada ideologicamente. Apresentam-

se as contradições do sistema, ao passo que é posto a fragilidade e dependência da 

mulher, excluindo-a da esfera de produção, seu trabalho não-pago é apropriado pela 

sociedade como forma de baratear os custos da reprodução da vida, inserida em 

múltiplas esferas de exploração. Nesse sentido,  

 

Não existe a força de trabalho sem a existência do trabalhador(a), o(a) 

qual foi gerado(a) e mantido(a) por uma mulher. Portanto, a venda da 

força de trabalho do proletariado(a) é garantida pelas atividades 

domésticas realizadas, na grande maioria das vezes, pela mulher 

(NOGUEIRA, 2006, p. 200). 

 

O capital impõe padrões sociais, como de homens e de mulheres, à classe 

trabalhadora. Esses sujeitos da classe trabalhadora, quando não podem correspondê-los 

sentem-se frustrados. A exclusão da mulher da esfera produtiva nunca ocorreu de fato, 

pois as mulheres da classe trabalhadora precisavam estar inseridas para possibilitar a 

realização da vida das suas famílias. 

Para Engels (1997, p. 80), na sociedade de classes ―na maioria dos casos é o 

homem quem tem que ganhar os meios de vida, alimentar a família, pelo menos nas 

classes possuidoras; e isso lhe dá uma posição dominadora‖. Embora esse seja o papel 

do homem pregado pela ideologia capitalista, na prática a mulher se sente responsável 

pela alimentação familiar. 

Esse sentimento levou as mulheres camponesas a ações que possibilitassem 

tanto a realização da sua família, quanto de questionamento com os padrões dominantes, 

de relações sociais, na especificidade do PA 13 de Maio, se expressa pelo modelo de 

produção e pela concentração da terra. Lênin (1956, p. 31), destaca que ―onde se 

mantém a propriedade privada da terra, das fábricas e das oficinas, onde se mantém o 

poder do capital, continua inalterada a situação privilegiada dos homens‖. 

Retomando nossa hipótese inicial de que a divisão sexual do trabalho no 

assentamento, gradativamente foi permitindo a condição da mulher, a construção de 

uma consciência crítica emancipatória diante da realidade material a qual está 

submetida, percebe-se como relevante destacar que a organização das mulheres e sua 

luta política têm representado ganhos para produção camponesa do PA 13 de Maio, ao 
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mesmo tempo em que significam também o aumento da carga de trabalho dessas 

mulheres. 

Nesse sentido, ao tempo em que elas lutam por soberania alimentar, pelo 

direito de viver da/na terra, elas ampliam sua jornada de trabalho, assegurando inclusive 

a produção de alimentos mais saudáveis para uma parcela da população de poder 

aquisitivo maior. Essa realidade denota por outro lado que o direito de produzir, 

consumir e exercer autonomia, sem ser explorado não caminham juntas no sistema 

capitalista. 

A autonomia necessária, a liberdade do fazer sem está subjugado a lógica 

capitalista só é possível em outro modelo de sociedade, àquela pensada a partir dos 

interesses das trabalhadoras e trabalhadores. 

Assim, acreditamos que o despertar das mulheres proporcionou a organização 

ativa em esfera local, e também de forma mais ampla, com participação direta na Via 

Campesina. O ecoar das vozes dessas mulheres provocou debates como a questão do 

papel da mulher nos movimentos sociais e também na construção do conceito de 

soberania alimentar.  

Questionou-se durante este estudo a relação que o capital mantém com a 

natureza. As camponesas e camponeses com a natureza uma relação de equilíbrio, 

enfrentam cotidianamente através de suas práticas esse pensamento e contribuem 

afirmando que são a própria natureza, assim como expressa um camponês do PA 13 de 

Maio: 

 

Eu sou natureza. Eu faço parte da natureza. A natureza tem quatro 

estações, inverno, primavera, outono e verão. Aí eu falei pra ela 

(referindo-se à mulher com quem conversava) assim, é assim pra você 

entender: antes da primavera as árvores deixam cair as folhagens 

velhas e se vestem de folhagens novas. Ali as árvores se tornam uma 

noiva se vestindo pras noite de núpcias, que é que vai acontecer com 

ela, quando elas se cobrem com as folhas novas elas florescem que é a 

gestação, vêm os frutos que são os bebês e amamentação. Então ela 

precisa ter equilíbrio em volta dela pra ela se recompor para próxima 

estação, igual como somos nós (G.G., entrevista, outubro de 2012). 

 

Se entendendo enquanto natureza as camponesas e camponeses se utilizam de 

um modelo de produção socialmente justo, economicamente equitativo e 

ambientalmente responsável (GUZMÁN, 2006), obedecendo ao tempo de produção da 
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própria natureza, pois o sentido da sua produção é a alimentação familiar, o excedente 

que vai para comercialização. 

O PA 13 de Maio tem sua produção basicamente toda agroecológica, além de 

não introduz agrotóxicos também utilizam de técnicas de aproveitamento do que se tem 

no lote de terra para produção, diminuindo ou eliminando a necessidade de comprar 

para produzir, ou seja, as sementes são guardadas, o adubo é feito com a matéria 

orgânica produzida no próprio lote de terra e etc. 

Esse assentamento está localizado em meio ao monocultivo da cana de açúcar e 

não só expressa resistência, mas serve como referência para outros assentamentos. Isso 

porque neste assentamento há um grupo de mulheres que se organizou através da 

produção agroecológica e impulsionou um processo de transformação cotidiano, através 

do trabalho, tornando-se assim, protagonistas principais dessa resistência, contra o 

patriarcado e o latifúndio. 

O trabalho das camponesas com a agroecologia questiona a realidade tanto do 

modelo de produção como das relações sociais, assim há transformação que se expressa 

no território, visto que através da organização, vão se percebendo como sujeitos 

coletivos, criando consciência da realidade e dos emaranhados que a ideologia faz para 

distorcê-la a fim de submeter a força de trabalho, a mulher e a natureza à opressão e a 

exploração capitalista. 

A produção agroecológica apresenta-se como uma alternativa ao modo de 

produção capitalista, enquanto o agrohidronegócio, tem a natureza como um recurso e é 

construído por um sistema agro-industrial-químico-alimentar-financeiro que nos torna 

dependentes de outros países, compromete a segurança e soberania alimentar e 

territorial, por causa da dependência de produtos importados e sob o controle das 

empresas oligopolistas, pela contaminação ambiental, pela concentração de terras, entre 

outras características. 

Segundo Conceição, torna-se uma, 

 

Os meios de comunicações saúdam o Agronegócio como a resposta 

modernizante responsável pelas divisas internacionais, participação 

significativa do PIB, garantindo o crescimento da economia, da 

produção de alimentos, o fim da pobreza no campo (2007, p.1). 

 

O monocultivo da cana de açúcar em Sergipe vai se transformando na busca 

pelo processo de desenvolvimento baseado na concepção do agrohidronegócio, de 
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explorar e lucrar. Este se beneficia das relações de poder e com o apoio da mídia para 

difundir um território a-histórico,  

 

Carrega em si a imagem da exploração, do trabalho escravo, da 

extrema concentração da terra, do coronelismo, do terratenientes, do 

clientelismo, da subserviência, do atraso político e econômico. É, 

portanto, um espaço que pode ser ocupado para o desenvolvimento do 

―país‖. Latifúndio está associado com terra que não produz, que pode 

ser utilizada para reforma agrária (FERNANDES, 2005a, p.4863). 

 

Neste modelo o campesinato é taxado como inapropriado. Representa a ideia 

de atraso, de miséria e de falta de perspectiva para o desenvolvimento (FERNANDES, 

2005b), colocando dessa forma, a importância do agrohidronegócio e a necessidade dos 

camponeses de se ―integrarem‖ ao mercado. É a luta camponesa pela terra e sua 

recriação através das alternativas que viabilizam sua permanência e tanto questionam 

quanto invalidam esse projeto de sociedade do capital. 

Neste sentido o estudo visou discutir a agroecologia e a questão do trabalho 

feminino. Destaca como a agroecologia se impõe como um modelo produtivo que 

possibilita a transformação, sendo sua base a articulação das mulheres entre si e com o 

assentamento, a partir de onde elas mostram força, poder e resistência, construindo uma 

alternativa para a reprodução social, para além do assentamento. 

O grupo de mulheres do PA 13 de Maio através da sua organização conseguiu 

formar uma OCS, que motivou até mesmo os homens do assentamento a participarem e 

defenderem a produção agroecológica. Nesse sentido, nota-se que a participação ativa 

das mulheres e sua organização propulsaram a inquietação dentro do assentamento, 

levando as pessoas a questionarem suas realidades e construírem alternativas de 

transformação. 

Sendo este um estudo baseado na metodologia de pesquisa participante foi à 

prática que proporcionou conhecer e ter relação com as camponesas e camponeses, 

notando suas ações transformadoras, ―somente essa atividade transformadora, que inclui 

a ―subjetividade crítica‖, pode realizar o processo de totalização do real‖ (GRÜNER, 

2007, p. 15), nos permitindo explicar sobre as relações sociais dentro do assentamento. 

Segundo Marx (1999, s/n), ―o debate sobre a realidade ou a irrealidade de um 

pensamento isolado da prática é um problema puramente escolástico‖. Portanto, foi a 

prática casada à teoria que nos permitiu analisar histórica e dialeticamente como se deu 

a exclusão social das mulheres, a relação de inferiorização da natureza, a concentração 
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de terras, entre outros problemas sociais, para compreender a realidade do PA 13 de 

Maio. 

Compreende-se na pesquisa participante que ―o processo de pesquisa não pode 

esgotar-se num produto acadêmico, mas representar benefício direto e imediato à 

comunidade, ou seja, deve ter alguma utilidade prática social‖ (DEMO, 1982, p. 82). 

Portanto ao notar a diversidade de cultivos produzidos no Projeto de Assentamento 13 

de Maio, considera-se que o uso das frutas, que são subutilizadas, devem servir para 

aumentar a renda mensal. 

O direcionamento das frutas poderiam ser para o beneficiamento em doces, 

polpas de frutas e frutas desidratadas. Como no assentamento as mulheres estão 

organizadas, inclusive com espaço físico para trabalhar, acreditamos que na casa do 

grupo de mulheres, deve haver um cômodo destinado ao trabalho com as frutas dos 

quintais. Essa casa, gerida e administrada pelas mulheres poderia ter auxilio também das 

outras famílias (homens e mulheres) que quisessem participar.  

Para tal seria necessário um fogão industrial para fazer os doces, e um forno 

solar, que economizaria gás, para desidratação das frutas, uma embaladora das frutas 

desidratadas, e poderiam ser vendidas nas feiras junto com os outros produtos 

orgânicos, pois as frutas são produzidas de forma agroecológica, assim como os outros 

cultivos que são levados a feira. 

O documentário Caminhos produzido nesse estudo poderá ser utilizado em 

debates dentro da comunidade, tendo em vista animar as camponesas e camponeses, que 

ao perceberem a importância do seu trabalho, da participação das mulheres, outras 

possam se organizar e se somar ao grupo, assim como poderá ser utilizado em outros 

espaços, como nas reuniões com movimentos sociais, OCS, etc. 

Também indica-se a participação das camponesas e camponeses na Rede 

Social de Aprendizagem, construindo e participando por meio da metodologia de 

Camponês a Camponês. Dessa forma as mulheres, principalmente porque 

impulsionaram a transformação dentro do assentamento, poderiam passar sua 

experiência, fortalecendo por entusiasmar as mulheres do PA 13 de Maio, e também 

fomentando organização de outros grupos de mulheres. 

Durante o mestrado se firmou a minha participação no Movimento de 

Mulheres Camponesas - MMC, proporcionando uma demanda de intercâmbios que 

serão realizadas ainda durante o ano da defesa, 2013, para que as mulheres de outros 

territórios de Sergipe, como o baixo São Francisco e o território Sul, possam compartir 
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de suas experiências e construir lutas comuns, que ganham força com a ampliação da 

participação dos movimentos. 

No território Leste, que foi objeto de estudo dessa pesquisa, o grupo de 

mulheres organizadas faz parte do MST; no território do baixo São Francisco sergipano,  

o movimento que tem organizado as mulheres de forma mais participante é o MMC, no 

território Sul, as mulheres que irão participar dos intercâmbios são do MMTR/Se, o que 

virá a contribuir no diálogo entre os movimentos e a construção de ações em comum, 

como pautas de reivindicação no dia internacional da mulher, 8 de março. 
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