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Descreve do jeito que bem entender 
Descreve seu moço 

Porém não te esqueças de acrescentar 
Que eu também sei amar 

Que eu também sei sonhar 
Que meu nome é mulher 

 
Descreve meus olhos 

Meu corpo, meu porte 
Me diz que sou forte, que sou como a flor 
Nos teus preconceitos de mil frases feitas 

Diz que sou perfeita e sou feita de mel 
 

[...] 
 

Descreve a tristeza que tenho nos olhos 
Comenta a malícia que tenho no andar 

Nos teus preconceitos de mil frases feitas 
Diz que sou perfeita na hora de amar 

 
Descreva as angústias da fome e do medo 

Descreve o segredo que eu guardo pra mim 
Nos teus preconceitos de mil frases feitas 

Diz que sou perfeita, qual puro jasmim 
 

[...] 
 

Descreve, seu moço, a mulher descontente 
De ser objeto do macho e senhor 

Descreve este sonho que levo na mente 
De ser companheira no amor e na dor 

 
Descreve do jeito que bem entender 

Descreve, seu moço 
Porém não te esqueças de acrescentar 

Que eu também sei amar 
Que eu também sei lutar 
Que meu nome é mulher 

 
(Canto da mulher Latino-Americana 

Pe. Zezinho) 
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RESUMO 

 

 

As mulheres rurais sempre foram figuras constantes nos movimentos sociais rurais, no 
entanto não ficaram registradas como personagens dos acontecimentos, mas apenas como 
coadjuvantes. Isso decorre do processo de socialização no qual a mulher sempre foi vista 
como ator social secundário na história, a partir da construção de diferentes papéis sociais 
para homens e mulheres, aquele estando sempre como superior à mulher. Todavia, na década 
de 1980, com as lutas feministas iniciadas nos anos 1970, no Brasil, essa imagem começa a se 
transformar, e nesse período surgem organizações de mulheres e entre elas as de trabalhadoras 
rurais. A formação de movimentos de mulheres em geral e das trabalhadoras rurais em 
particular, marca definitivamente a participação das mulheres nos movimentos sociais, o que 
tem significado a entrada do feminino num espaço tradicionalmente representado como 
masculino. Contudo, as relações entre sindicato/mulheres trabalhadoras não foram das mais 
fáceis. Já em suas origens, os sindicatos se constituíram historicamente como espaços 
privilegiados para homens. Embora as mulheres sempre tivessem tido presença significativa 
na vida do campo – mesmo não reconhecida - os sindicatos não as incorporaram à prática 
cotidiana nem dividiram com elas o poder das entidades representativas dos trabalhadores. 
Assim, o objetivo principal deste estudo consiste em analisar as formas de participação da 
mulher no Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em Sergipe 
(MSTTR). O trabalho relaciona as dificuldades das mulheres em participar do Movimento ao 
processo de socialização e, conseqüentemente, à construção de papéis sociais diferenciados 
para homens e mulheres.  

 

Palavras-Chaves: Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais; Mulher; 
Gênero; participação. 
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ABSTRACT 
 

 

The country women were always in the social movements, however they are not on the 
registers as personages in the happenings, but as marginal actors. In the social process, the 
woman was seen as a marginal actor in the history with different social roles for man and 
woman, where he was always over then woman. However, in 1980’ with social movements 
started in 1970’, that image started to change in Brazil when highlight women’s organizations 
and between that organizations for country women. It was an important point for the women 
take part on the social movements. It has been meaning the beginning of the female 
participation in a field usually represented as male. Furthermore, the relationship between 
labor unions and female workers were not easy. Since the beginning, labor unions were a 
space for men. Women always had have important presence in the country life, even not 
recognized, but the labor unions did not join them to the day-by-day practice or share with 
them the power in the workers organizations. The main objective of this study consists of 
analyzing the ways of the women participation in the labor union movement for female and 
male country workers in Sergipe (MSTTR). The study connects the women difficulties to 
participate in the MSTTR to the socialization process and, therefore, the formulation of 
different role for men and women. 
 
Key words: Labor union movement for female and male country workers (MSTTR); Woman; 
Gender; Participation.                               
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INTRODUÇÃO 

 

 

1. Tema e objeto de estudo  

 

 

O presente trabalho aborda questões referentes à inserção e às formas de participação 

da mulher trabalhadora rural no Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais no Estado de Sergipe, principalmente no que envolve essa participação em espaços de 

construção e demonstração de poder, a exemplo da participação na diretoria de Sindicatos dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR's) e da Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Sergipe (Fetase). 

Fazendo uma análise da literatura produzida sobre os movimentos sociais no campo 

em Sergipe, podemos considerar que este é um universo ainda pouco explorado. Assim, o que 

encontramos são referências em alguns estudos sobre os movimentos sociais existentes no 

Estado ou pesquisas que analisam o envolvimento da Igreja Católica, dos Sindicatos de 

Trabalhadores rurais e do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) no processo de 

mobilização e organização dos trabalhadores rurais (LOPES, 2003). 

Direcionando nossa análise para os estudos sobre a participação da mulher nos 

movimentos sociais do campo, a literatura é ainda mais escassa. Isso é conseqüência, tanto da 

presença tardia das mulheres nos espaços públicos, bem como do 'silêncio histórico' a quem 

foi relegado a participação das mulheres na vida social e, especialmente, sua participação nos 

movimentos sociais. 

Sendo assim, a fotografia que visualizamos é marcada pela dificuldade da participação 

e/ou do reconhecimento da mulher em esferas de poder, principalmente relacionadas ao poder 

dito formal. A participação das mulheres em movimentos sociais mistos1 não se distancia 

muito dessa realidade parcial de exclusão. 

Dessa forma, muito se discute sobre a (in) visibilidade da participação feminina no 

processo histórico da humanidade, principalmente com relação à participação nos momentos 

significativos de transformação político-econômico da sociedade. Há estudiosos2 que, não 

                                                
1   Entende-se neste trabalho por movimentos mistos a participação de homens e mulheres na luta por seus 
direitos. 
2   Entendemos a importância do uso e da reafirmação do gênero gramatical feminino, contudo iremos 
nos abster de utilizar no texto palavras com o gêneros masculino e feminino (à exemplo: estudiosas/os) com o 
intuito de colaborar com a fluidez da leitura.   
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contemplados com a forma de participação das mulheres nesses momentos, sugerem a criação 

de uma “história das mulheres” (DEL PRIORE, 2000), com o objetivo de demonstrar que as 

mulheres não foram tão “passivas” quanto a historiografia oficial faz crer. Na verdade, houve 

uma camuflagem em relação à presença das mulheres nos grandes momentos históricos. 

Não precisamos nos reportar a tempos remotos para comprovar este fato, visto que, na 

história do Brasil, é quase insignificante a retratação das mulheres em lutas gerais, ou seja, 

que não sejam de bandeiras de lutas específicas das mulheres, a exemplo do período da 

ditadura militar, das Diretas Já, dentre outros.  

No caso das mulheres rurais, em especial, isso não foi diferente. Elas sempre se 

fizeram presentes na história tanto econômica quanto política do mundo agrário brasileiro. 

Trabalharam na roça, seja na grande ou na pequena produção, como escravas, mucamas, 

agregadas, colonas, camponesas, assalariadas, bóias-frias, rendeiras e donas-de-casa, 

acumulando extensas jornadas de trabalho, sendo que nem elas se reconheciam como 

trabalhadoras, mas se auto-denominavam como “ajudantes”.  

 Eram atores sociais que se faziam presentes nos movimentos sociais rurais, como o 

fenômeno do cangaço, a guerra de Canudos, a peregrinação do messianismo, as rebeliões 

populares, as lutas pela terra etc. Na maioria das vezes, as ações dessas mulheres não ficaram 

registradas na historiografia oficial, como se elas fossem também protagonistas dos 

acontecimentos, mas apenas suas coadjuvantes. Podemos destacar que, mesmo no Movimento 

Sindical Rural, até inicio da década de 1980, as mulheres não tinham o direito pleno à 

sindicalização, uma vez que eram classificadas como dependentes do marido, o qual era 

associado ao sindicato. Elas eram como sombras de corpos ocultados (FARIAS, 2001). 

 Isto é conseqüência do processo de socialização em que a mulher figurou como 

personagem secundária na história a partir da construção de diferentes papéis sociais3 para 

homens e mulheres, aquele estando sempre como superior a mulher. Todavia, na década de 

1980, com o resultado das lutas feministas iniciadas nos anos 1970 no Brasil, essa imagem 

começa a se transformar. Nesse período surgem organizações de mulheres e, entre elas, as de 

trabalhadoras rurais. Estas organizações de mulheres em geral e, particularmente a de 

trabalhadoras rurais, marcam decisivamente a participação feminina nos movimentos sociais, 

o que tem significado a entrada do feminino num espaço tradicionalmente representado como 

                                                
3 Sabemos que a sociedade através de suas instituições (aparelhos ideológicos), da cultura, das crenças e 
tradições, do sistema educacional, das leis civis, da divisão sexual e social do trabalho, constróem mulheres e 
homens com características, sentimentos, espaços de atuação etc., diferenciados para ambos, ou seja, homens e 
mulheres como sujeitos bipolares, opostos e assimétricos, envolvidos em uma relação de domínio e submissão. 
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masculino.  

No tocante à produção acadêmica sobre o feminino, o Brasil situa-se entre os países 

pioneiros na produção intelectual sobre a temática mulher. Apesar do conservadorismo, foi a 

academia quem abrigou as primeiras iniciativas no estudo deste tema. Não havia contestação 

por parte do poder dominante, posto que a produção acadêmica, até a década de 1960, não 

gerava movimentos revolucionários nem os subsidiava. Dessa forma, a problemática feminina 

era considerada secundária (SAFFIOTI, 1987a).  No entanto, surgem centros de estudos sobre 

a mulher, principalmente nos estados brasileiros em que a Sociedade Civil encontra-se mais 

organizada, a exemplo de Rio de Janeiro e São Paulo. 

 Atualmente, a luta feminina é um tema discutido em inúmeros estudos, principalmente 

no campo das ciências sociais e humanas, mas nem sempre privilegiando o meio rural. Até 

onde se tem conhecimento, são escassos os estudos disponíveis sobre a atuação política da 

mulher no Movimento Sindical Rural. Contudo, na atualidade, já existem estudiosos que têm 

se dedicado ao estudo da participação da mulher em espaços privilegiadamente masculinos.  

 O estudo sobre a participação das mulheres no Movimento Sindical dos Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais foi necessário, uma vez que essa temática é uma das áreas menos 

desenvolvidas nos estudos feministas. Relegada a segundo plano, a temática da participação 

feminina em movimentos sociais rurais, apresenta-se, em alguns casos, ainda fragmentada e 

pouco esclarecedora, por isso nos propusemos a estudar a participação da mulher no 

Movimento Sindical Rural, espaço social visto predominantemente como masculino.  

 O presente estudo analisou as formas de participação da mulher do Movimento 

Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em Sergipe. Procurou compreender os 

processos de inserção da mulher no MSTTR, bem como buscou identificar os percalços 

encontrados por elas neste processo de inserção, sobretudo na diretoria dos sindicatos, além 

de fazer uma discussão sobre a relevância da cota nesse processo de participação feminina.  

Teve ainda a pretensão de entender as percepções dos homens em relação à participação da 

mulher no MSTTR em Sergipe, principalmente na diretoria dos Sindicatos e da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe (Fetase). 

 Desde o início da década de 1980, vem ocorrendo um processo de transformação nas 

relações entre homens/ mulheres, entre mulheres/mulheres e entre homens/homens. É nesse 

contexto que as mulheres têm reivindicado seu reconhecimento como trabalhadora rural e 

lutam por ter espaços nas esferas de poder e decisão dentro do Movimento.  

 Assim, estando presente em encontros, mobilizações, cursos do Movimento e 

acompanhando a participação de algumas mulheres nesses espaços, chamou nossa atenção 
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para real situação da mulher no MSTTR, procurando entender dessa forma o processo de 

inserção da mulher trabalhadora rural, bem como analisar sua participação nos momentos 

propositivos como liderança, ou seja, se houve realmente um empoderamento dessas 

mulheres ao longo desses anos e se há essa percepção por parte delas. 

 Tornou-se freqüente o discurso com relação a presença da mulher em todos os espaço, 

e no MSTTR não é diferente, bem como a importância da participação em todas as instâncias 

da sociedade. Mas será que há uma lacuna entre o discurso e a prática? Será que estas 

mulheres têm consciência de sua participação enquanto mulher trabalhadora rural no 

MSTTR? Ou elas simplesmente estão no Movimento para cumprir cota? 

 

 

2.Metodologia 

 

 

Sabemos que todo processo de construção de conhecimento, seja ele sobre a natureza, 

sobre o comportamento do homem ou sobre a sociedade, possui sempre um ponto de partida, 

ou seja, uma necessidade, um interesse, uma expectativa, um desejo, uma curiosidade, um 

questionamento, uma pressuposição, uma indagação, um preconceito ou uma teoria 

(COUTINHO; CUNHA, 2004). Deste modo, para a realização dessa pesquisa, tornou-se 

necessário algo que nos chamasse a atenção para o tema ao qual queríamos investigar. 

 Assim, nosso interesse no aprofundamento acerca da temática, surgiu em virtude da 

nossa trajetória pessoal, primeiramente acadêmica e depois profissional. Nos envolvemos com 

estudos sobre mulheres e relações de gênero deste a graduação, por acreditamos que mesmo 

com inúmeros estudos e, principalmente depois da criação da categoria de análise gênero, 

muito ainda precisa ser pesquisado sobre essas questões referentes as relações de gênero. 

Sendo assim, trabalhamos com a temática violência física contra a mulher que, a exemplo de 

outras áreas dos estudos feministas (como a sexualidade, saúde, inserção da mulher no 

mercado de trabalho etc.), possuem estudos, bem como são alvo da criação e implementação 

de políticas públicas para sanar alguns desses problemas. 

 Nosso interesse sobre a temática continuou após nossa inserção no MSTTR em 

Sergipe, fazendo parte do quadro de assessoria da Fetase. Esse envolvimento direto fez com 

que surgissem alguns questionamentos sobre as relações de gênero existentes dentro de um 

espaço que, durante muito tempo, foi visto como, predominantemente, masculino. Além de 

que nos instigou a migrar para uma linha dos estudos de gênero, menos explorada, a 
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participação política da mulher. 

 Essa aproximação com o objeto de investigação (fazendo parte do quadro de 

assessoria do Movimento em Sergipe), durante todo processo de construção e elaboração do 

trabalho, permitiu-nos abordar o objeto 'de dentro para fora' (como assessoria presente no 

Movimento) e 'de fora para dentro' (enquanto estudante de mestrado preocupada em 

desenvolver esse olhar com mais criticidade e distanciamento).  

 De acordo com alguns manuais metodológicos, antes de tudo, temos que saber a 

possível viabilidade da pesquisa, ou seja, se ela realmente pode ser desenvolvida com êxito, 

se o pesquisador não irá encontrar barreiras intransponíveis para a execução do estudo, além 

da pertinência dos resultados para a sociedade, grupos acadêmicos, ou a comunidade onde a 

qual ela foi desenvolvida, entre outros. 

Devemos ressaltar, que a análise de uma pesquisa não é um procedimento linear, 

estanque e mecânico, mas um processo duradouro de maturação, de observações, análises, 

relações e síntese, onde o pesquisador tende a se modificar no curso de suas descobertas e a 

reorientar suas posições ou hipóteses, previamente definidas.  

Este processo impõe uma organização sistemática de trabalho, uma aplicação, 

metódica à pesquisa e o conhecimento de algumas técnicas de trabalho científico. Por isso, a 

fluente transformação do sujeito que investiga e do objeto da pesquisa não deve dispensar o 

esforço de organizar um trabalho complexo, munindo-se dos instrumentos disponíveis e 

estabelecendo um programa de longa duração para vencer hesitações, eliminar dúvidas e 

resolver problemas.  

 No decorrer da realização da pesquisa, encontramos dados com o caráter de serem 

“impostos” ao pesquisador. Esses dados que estamos assim chamando são aqueles que não 

são construídos pela iniciativa do pesquisador. Logicamente não podemos ficar imune a estes 

dados quando se quer analisar uma evolução histórica, por exemplo. Entretanto, segundo 

Boudon (1989) o fato de dispormos de dados que não foram construídos por nós mesmos 

apresenta um inconveniente: não encontramos neles, necessariamente, as informações que ali 

buscamos.  

Compreendemos que para fazer pesquisa social não há um caminho único. Contudo, 

este caminho pode ser encontrado através de uma consciência adequada dos diferentes 

métodos, de uma avaliação de suas vantagens e limitações e de uma compreensão de seu uso 

em diferentes situações sociais, diferentes tipos de informação e diferentes problemas sociais.  

 O êxito na execução da pesquisa está ligado tanto aos métodos escolhidos para serem 

empregados, quanto à postura do pesquisador. Assim, na realização de pesquisa qualitativa, 
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principalmente, o pesquisador é parte fundamental. Ele deve, preliminarmente, segundo 

Chizzotti (2006), despojar-se de preconceitos, predisposições para assumir uma atitude aberta 

a todas as manifestações que observa, sem adiantar explicações nem conduzir-se pelas 

aparências imediatas, a fim de alcançar uma compreensão global dos fenômenos. Essa 

compreensão será alcançada com uma conduta participante que partilhe da cultura, das 

práticas, das percepções e experiências dos sujeitos da pesquisa, procurando compreender a 

significação social por eles atribuída ao mundo que os circunda e aos atos que realizam. Essa 

participação não pode ser mera concessão de um sábio, provisoriamente humilde, para efeitos 

da pesquisa. Supõe que o conhecimento é uma obra coletiva e que todos os envolvidos na 

pesquisa podem identificar criticamente seus problemas e suas necessidades, encontrar 

alternativas e propor estratégias adequadas de ação. 

 Torna-se relevante ressaltar ainda, que o pesquisador não pode ser um mero relator 

passivo: sua imersão no cotidiano, a familiaridade com os acontecimentos diários e a 

percepção das concepções que embasam práticas e costumes supõem que os sujeitos da 

pesquisa têm representações parciais e incompletas, mas construídas com relativa coerência 

em relação à sua visão e a à sua experiência.  

Os dados não são coisas isoladas, acontecimentos fixos, captados em um instante de 

observação. Eles se dão em um contexto fluente de relações, são 'fenômenos' que não se 

restringem às percepções sensíveis e aparentes, mas se manifestam em uma complexidade de 

oposições, de revelações e de ocultamentos. É preciso ultrapassar sua aparência para descobrir 

sua essência.  

 Dessa maneira, pretendemos revelar as formas de participação da mulher no MSTTR 

através do relato de pessoas (mulheres e homens) ligadas diretamente ao Movimento. Assim, 

a trajetória de investigação foi mediada pela história de participação das mulheres no 

MSTTR, as dificuldades encontradas para serem inseridas e reconhecidas como trabalhadoras 

rurais. 

 Na pesquisa documental, tivemos alguns problemas, visto que há uma escassez de 

informações documentadas e produções sobre o MSTTR em Sergipe, principalmente em 

relação à participação feminina no MSTTR. As publicações existentes, são anais dos 

congressos estaduais e alguns panfletos, sobre projetos e atividades desenvolvidos. O único 

estudo que versa sobre o Movimento em Sergipe, com o recorte da participação da mulher é a 

publicação Sindicato de Trabalhadores Rurais: Nosso (Des) Conhecido, pesquisa e publicação 

realizada pelo Centro Dom José Brandão de Castro (CDJBC). 

 Sendo assim, diante dos desafios encontrados, para a coleta do material para realização 
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da pesquisa, utilizamos como o instrumento a entrevista, por acreditarmos que o emprego da 

entrevista qualitativa é de grande importância para mapear e compreender o mundo da vida 

dos entrevistados, de cujo discurso, o cientista social se apropria através de seus esquemas 

interpretativos para compreender as narrativas dos atores sociais em termos mais conceituais e 

abstratos. Este método nos fornece os dados básicos para a compreensão das relações entre os 

atores em contextos sociais específicos (BAUER; GASKELL, 2002). 

 A entrevista em pesquisa é um tipo de comunicação entre um pesquisador que 

pretende colher informações sobre fenômenos e indivíduos que detenham essas informações e 

possam emiti-las. As informações colhidas sobre fatos e opiniões devem constituir-se em 

indicadores de variáveis que pretendemos explicar. É, pois, um diálogo preparado com 

objetivos definidos e uma estratégia de trabalho. 

Os objetivos da pesquisa fazem variar o grau de liberdade entre os interlocutores e o 

tipo de resposta do entrevistado. Dessa forma, segundo Chizzotti (2006), quando se pretende 

deter informações simples e superficiais, as respostas podem ser precisas, através de questões 

“fechadas” para servirem de indicadores explicativos do problema. Quando o nível de 

profundidade psicológica da entrevista for maior, as respostas são registradas a partir de 

questões previamente elaboradas sobre as quais o entrevistado discorre (questões semi-

abertas) ou a partir do discurso livre do entrevistado sobre um tema, auxiliado pelo papel 

facilitador do entrevistador.  

Optamos por utilizar a entrevista semi-estruturada ou semi-dirigida, em virtude dos 

objetivos da pesquisa requererem um grau de profundidade nas respostas para que possamos 

realmente apreender o processo de inserção e participação feminina no MSTTR. A entrevista 

semi-dirigida deve ajudar a apreender, com mais rigor, as informações necessárias para o 

estudo.  

 Os pontos que nortearam a condução das entrevistas foram: histórico do surgimento e 

consolidação do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em âmbito 

Nacional e Estadual; o processo de inserção feminina na história do MSTTR no Brasil e em 

Sergipe; a participação das mulheres depois da implantação da cota, a percepção dos homens 

com relação a participação da mulher nesse espaço e, a contribuição e participação do 

entrevistado tanto no MSTTR, como nos movimentos sociais. 

 O grupo selecionado para compor a unidade de observação constituiu-se de mulheres e 

homens participantes do MSTTR, com prática justificável em termos de tempo e atuação no 

movimento. Dessa forma, realizamos 10 (dez) entrevistas, sendo que destas, 7 (sete) foram 

realizadas com mulheres e 3 (três) com homens. Ressaltamos que, sendo um estudo sobre 
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relações de gênero, é imprescindível a participação dos homens que fazem parte do MSTTR 

no campo amostral, com o intuito de compreender a relação homem x mulher dentro do 

Movimento a partir de uma perspectiva masculina, para que assim possamos compreender o 

fenômeno na sua totalidade e não através somente de um foco de análise. 

 Para a seleção dos entrevistados, utilizamos o critério de participação4 e envolvimento 

com o Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Sendo assim, foram 

entrevistadas também pessoas que fazem parte de organizações, instituições ou entidade que, 

de alguma maneira, trabalharam ou trabalham em parceria com o Movimento. A partir da 

entrevista com algumas dessas pessoas, solicitamos dos entrevistados a indicação de algumas 

mulheres que eles identificassem como lideranças no MSTTR para serem entrevistadas. 

 A escolha dos entrevistados tentou assegurar uma diversificação da amostra de 

maneira que não houvesse uma saturação, tal como sugere Marré (1991). Segundo este autor, 

é necessária a identificação de pessoas capazes de analisar os temas, fatos e estratégias. Já a 

saturação, traduz-se em realizar um número suficiente de entrevistas até chegar a ela, 

considerando que “a partir de um certo número de entrevistas coletadas, as posteriores não 

acrescentam praticamente nada ao que as outras têm expresso” (MARRÉ, 1991, p.113).  

 Sendo assim, este trabalho foi construído com base em dados primários coletados no 

MSTTR em Sergipe, através de entrevista semi-estruturada e da observação. Esta que foi um 

expediente de extrema importância para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que ela nos 

permitiu a obtenção de dados suplementares e significativos que puderam auxiliar na 

interpretação de resultados obtidos pelas outras técnicas, como também o surgimento de 

novos questionamentos. Além disto, devido a nossa presença constante no espaço 

investigativo, tornou-se imprescindível sua utilização. 

 Essa presença constante no cenário investigativo, através da nossa relação profissional, 

fazendo parte do quadro de assessores da Fetase, nos proporcionou ler as entrelinhas presentes 

em alguns momentos e em algumas questões, na medida em que as relações entre as pessoas, 

o desenrolar dos acontecimentos, os fatos no MSTTR em Sergipe, não sofreram alteração no 

campo de investigação, posto que, não havia um 'estrangeiro' transitando nesse espaço. Sendo 

assim, talvez para um estudioso que adentrasse somente no MSTTR para realizar a pesquisa 

                                                
4 O fenômeno denominado neste trabalho de participação, compreende a presença do dirigente sindical 
(diretor de sindicato ou federação) no processo de consolidação do MSTTR, sua compreensão sobre a estrutura e 
funcionamento dos sindicatos, federação e confederação. Sua capacidade de articulação e mobilização para 
atividades de massa, sua presença efetiva nos momentos propositivos no âmbito do Movimento, mas também 
fora dele, além de ser identificado e reconhecido como uma referência no tocante ao Movimento Sindical dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em Sergipe. 
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passasse despercebido alguns fatos ou acontecimentos relevantes. 

 Dessa maneira, após a obtenção das mensagens, se fez necessário assumir uma 

estratégia de abordagem dessas mensagens colhidas através das entrevistas. Destacamos o 

método de análise de conteúdo que, através da técnica de análise temática ou categorial, que 

tem promovido o alcance e a compreensão dos significados manifestos e latentes no material 

utilizado para análise (MINAYO, 1994). 

 Um dos primeiros a definir a análise de conteúdo foi Bardin (1979), assim este autor 

postula que 
 
a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicações 
visando obter, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam inferir 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 
dessas mensagens (p. 42). 
 

Assim, a análise de conteúdo tenta abranger as iniciativas de explicação, 

sistematização e expressão do conteúdo de mensagens, com a finalidade de se efetuarem 

deduções lógicas e justificadas a respeito da origem dessas mensagens. 

 Possuindo como referência estas reflexões postas, fizemos uso no presente trabalho do 

método de análise de conteúdo através da estratégia de análise temática ou categorial, que  

consiste em operações de desmembramento do texto em unidades (categorias). Isto posto, visa 

descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, preocupando-se com a 

freqüência desses núcleos, sob a forma de dados segmentáveis e comparáveis, e não com sua 

dinâmica e organização (BARDIN, 1979).   

 A utilização da análise de conteúdo nos proporcionou, através das entrevistas, 

conhecer e analisar os percalços encontrados por estas mulheres no processo de inserção 

dentro do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais no Estado de 

Sergipe, devido a construção social dos papéis femininos e masculinos. Fez com que, 

entendêssemos também como essas mulheres conseguiram transpor esse papel atribuído nelas 

– dócil, submissa, dependente, restrita ao espaço doméstico, entre outras - durante todo 

processo de socialização, para participarem de um movimento social. 

A partir da análise das várias entrevistas, procuramos descobrir os fatores que 

motivaram a inserção dessas mulheres no Movimento: se elas foram em busca dos mesmos 

anseios (reconhecimento enquanto trabalhadora rural, participação efetiva no MSTTR, 

empoderamento, etc.), ou se estes diferem completamente; se foram, primeiramente, 

acompanhando os maridos (no caso das que são casadas), pais, irmão nas reuniões, ou levadas 
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por outros motivos. Analisamos também, através da narrativa dessas mulheres, se já houve 

algumas transformações na nossa sociedade machista e patriarcal, fazendo com que os 

homens do MSTTR, vejam-nas como “companheiras de luta” de fato. 

A análise de conteúdo das entrevistas dos dirigentes sindicais do sexo masculino nos 

permitiu compreender as relações de gênero dentro desse Movimento. Analisamos se os 

homens estão recebendo com naturalidade e respeito as mulheres dentro do MSTTR, 

principalmente nos cargos diretivos. 

Dessa forma, a análise de conteúdo nos permitiu através das características ‘ausentes’ 

na mensagem (BARDIN, 1979), obter uma real percepção do homem em relação à 

transformação no papel social da mulher, todo o processo de mudança e, principalmente, sua 

inserção no Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Nos ajudou a 

interpretar os dados, por meio dos quais passamos a compreender características, estrutura e 

/ou modelos que estão por trás das mensagens levada em consideração. 

Esta pesquisa, ao tratar a condição das mulheres no MSTTR em Sergipe, traz 

informações importantes para o entendimento das relações de gênero, do público/privado, 

sobretudo quanto ao desenvolvimento da capacidade crítica das mulheres e de sua 

participação política. As informações organizativas favorecem a compreensão de aspectos da 

relação de gênero que sofreram mudanças. Os resultados da pesquisa vão agregar 

conhecimento à questão de gênero que podem servir aos estudiosos do meio rural, no tocante 

à questão participação política, na perspectiva de firmar uma outra visão da realidade 

daquelas mulheres trabalhadoras.  

 

 

3.Estrutura do trabalho 

 

 

O trabalho é composto por esta introdução, três capítulos e as considerações finais . 

No primeiro capítulo, empreendemos uma discussão sobre as principais categorias 

de análise que serão os eixos norteadores do trabalho: a categoria gênero, relações de poder, 

empoderamento, relação espaço privado versus espaço público, divisão sexual do trabalho, a 

construção da categoria, mulher trabalhadora rural. Discutimos ainda nesse primeiro capítulo, 

algumas lutas femininas pela emancipação da mulher. 

No segundo capítulo, realizamos uma análise das correntes ideológicas que estão na 

base da emergência do MSTR, bem como uma historicização do período de surgimento do 
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Movimento. Além disso, atribuímos especial atenção à consolidação do Movimento Sindical 

dos Trabalhadores Rurais tanto a nível nacional como estadual, tendo em vista a participação 

feminina, suas lutas e conquistas dentro do MSTR. 

No terceiro, analisamos as informações apreendidas através das entrevistas, ou seja, 

as formas de participação da mulher no Movimento Sindical dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais no Estado de Sergipe; os processos de inserção da mulher no MSTTR, 

em diferentes fases de sua história, a identificação dos percalços encontrados por elas neste 

processo de inserção, sobretudo na diretoria dos sindicatos; a contribuição ou não da cota no 

processo de fortalecimento da presença e participação feminina no Movimento. Além da 

análise das percepções dos homens em relação à participação da mulher no MSTTR de 

Sergipe, principalmente na diretoria dos Sindicatos e da Fetase. Esta análise de dados, durante 

todo tempo estará dialogando com as matrizes conceituais discutidas principalmente no 

primeiro capítulo. 

Nas considerações finais fizemos uma síntese das principais discussões e resultados, 

desenvolvidos durante todo o trabalho. 
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I CAPÍTULO  

DIFICULDADES E CONQUISTAS DA MULHER TRABALHADORA: ENTRE 
DISCUSSÕES TEÓRICAS E TRILHAS PERCORRIDAS  

 

 

 A história tradicional e oficial do Brasil é uma história das elites políticas do homem 

branco, das classes dominantes. Uma história em que os pobres, os negros e os índios são 

somente coadjuvantes em eventos pontuais e as mulheres (sem distinção de raça ou classe 

social) praticamente não existem. Devemos ressaltar que, apesar dessa “não visibilidade”, as 

mulheres sempre estiveram em todos os momentos significativos da formação nacional, 

através de ações políticas isoladas, de mobilização que não implicassem continuidade, de 

participação junto a grupos marginalizados, ou através de ações políticas de resistência no 

cotidiano. Ressaltamos ainda que esta participação das mulheres, através dessas ações 

políticas, eram singulares, posto que poucas mulheres obtiveram visibilidade mesmo 

participando do processo de formação da sociedade brasileira (SOIHET, 1997). 

A dificuldade em se dar visibilidade à participação feminina nas questões políticas é 

conseqüência de um sistema patriarcal5 que enclausurou a mulher na esfera doméstica, ao 

passo que delegou exclusivamente ao homem a atuação no espaço público. Uma cosmovisão 

androcêntrica instituiu valores negativos para o trabalho realizado no âmbito do lar e valores 

positivos para o trabalho desenvolvido na esfera pública, de maneira a legitimar a 

remuneração masculina e a reforçar a insignificância da labuta feminina.  

Por isso nosso trabalho precisou estar atendo às distinções público/privado, casa/rua, 

de modo que os abismos social e culturalmente construídos entre homens e mulheres não 

sejam tomados como a ordem natural das coisas. 

Assim, devido à imagem cristalizada da mulher como um ser de esfera privada, 

durante muito tempo ela foi colocada na história como “sujeito de direitos concedidos” 

(FARIAS, 2001, p. 150). Por sua condição reconhecida de mulher (mãe, irmã e esposa), ela 

seria uma ser de direito privado e não público. Esta caracterização é tão significativa – tendo 

sido inclusive também incorporada e reproduzida por elas próprias mulheres - que as suas 

primeiras reivindicações se resumiam ao reconhecimento em relação ao seu papel de mãe e 

esposa, como por exemplo, a luta por direito a creche para os filhos. 

                                                
5 Os termos patriarcado e cultura, ideologia e sociedade patriarcal referem-se à superioridade do papel 
masculino na ordem social, que confere ao homem o poder de decisão em todas as instâncias da sociedade. 
Saffioti (2004) endossa que não devemos entender o patriarcado como algo que só se restringe ao espaço 
privado, visto que suas estruturas de poder, as hierarquias contaminam toda a sociedade. O direito patriarcal 
perpassa não apenas a sociedade civil, mas impregna também o Estado. 
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Percebe-se, dessa maneira, que a condição da mulher na sociedade brasileira, por 

muito tempo, foi associada à maternagem e ao matrimônio, estando seu reconhecimento 

social ligado diretamente à casa, à família. Essa condição somente começa a mudar de forma 

significativa com o advento da industrialização, quando as mulheres são convocadas a 

participar do mercado de trabalho. 

Assim, devido a estas transformações sociais, os teóricos que trabalhavam com 

questões femininas sentiram a necessidade de buscar outras ferramentas que permitissem a 

analise das relações sociais existentes entre homens e mulheres. Nessa perspectiva, abre-se 

uma nova possibilidade de explicação da condição feminina com a formulação (identificação) 

de algumas categorias, com destaque para “relações de gênero”. 

 Categoria aqui é entendida no sentido referido por Bourdieu (1999, p.17) para quem “a 

palavra 'categoria' impõe-se por vezes porque tem mérito de designar ao mesmo tempo uma 

unidade social e uma estrutura cognitiva, e de tornar manifesto o elo que as une”. É uma 

forma de ser e de conhecer (esse ser), numa unidade que sinaliza “a concordância entre as 

estruturas objetivas e as estruturas cognitivas, entre a conformação do ser e as formas de 

conhecer” (Idem, p.17).  

Dessa forma, podemos centrar estas discussões em algumas matrizes teóricas, como as 

relações de gênero, empoderamento, divisão sexual do trabalho, relação privado x público, 

participação da mulher nos espaços públicos, e a trabalhadora rural. 

 

 

1.1 – NOTAS SOBRE A CATEGORIA “GÊNERO” 

 

 

Com a introdução da categoria gênero nos trabalhos acadêmicos e de outros centros de 

pesquisa, houve uma ampliação no objeto de análise, uma vez que, enquanto os estudos sobre 

mulheres abrangiam somente as questões específicas destas, as questões relativas ao estudo de 

gênero cingem todos esses pontos específicos as mulheres, além de incluir o aspecto 

relacional entre homem e mulher.  

O termo gênero, no seu uso mais recente, segundo Scott (1996), parece ter surgido 

primeiro entre as feministas americanas que queriam insistir na qualidade fundamentalmente 

social das distinções baseadas no sexo. A palavra indica uma rejeição ao determinismo 

biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual”. Nesse sentido, 

gênero 
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É entendido, como um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas 
diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar 
relações de poder. Mudanças na organização das relações sociais correspondem 
sempre a mudanças nas representações de poder, mas a direção da mudança não 
segue necessariamente um sentido único (SCOTT, 1996, p. 11). 
 

 A partir do que postula Scott (1996), o feminino e masculino não são apenas 

condições naturais ou biológicas, mas uma construção sócio-cultural. Importa à sua 

compreensão que não são características sexuais, mas a forma como são representadas e 

valorizadas que vai construir o que é masculino e o que é feminino numa dada sociedade e 

num dado momento histórico. 

No Brasil, o uso de gênero como categoria analítica entrou para os estudos de 

mulheres na década de 1990 através das pesquisas de sociologia do trabalho e dos estudos 

sobre os movimentos sociais. O que se depreende do debate estabelecido entre as feministas, 

no início desta década, é que a categoria de gênero trouxe novo fôlego aos estudos sobre 

mulheres, permitindo que as análises teóricas acompanhassem as rápidas mudanças que 

ocorreram nos últimos anos na sociedade brasileira (Machado, 1992, apud, IZUMINO, 1998). 

 

 

 1.1.1 - Elementos componentes da categoria gênero 

 

 

A partir do conceito de gênero de Scott (1996), podemos dizer que, nas ciências 

sociais, esta categoria, pode ser definida pelo menos por três elementos: 1. por seu aspecto 

relacional e social; 2. pela sua transversalidade em relação a outras categorias de 

entendimento das relações sociais; 3. por serem as relações de gênero entendidas como 

relações de poder. Algumas palavras sobre esses três aspectos esclarecem a apreensão que 

fizemos da categoria gênero em nosso trabalho. 

 

- O aspecto relacional e social de gênero 

 

De acordo com Izumino (1998), com a introdução da categoria gênero nas ciências 

sociais, a conceituação sobre o que é ser uma mulher ou o que é ser um homem e quais são 

seus papéis na sociedade, como também as diferenças sexuais, encontram-se fora de seu 

corpo físico ou características anatômicas, situando-se na esfera do simbólico, na produção 
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cultural de cada sociedade. Assim, tanto a mulher quanto o homem desempenham diversos 

papéis de acordo com as normas da sociedade à qual pertencem. 

O gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais entre os sexos. O seu 

uso rejeita explicitamente as explicações biológicas, como aquelas que encontram um 

denominador comum para várias formas de subordinação no fato de que as mulheres têm 

filhos e de que os homens têm uma força muscular superior. O gênero se torna, aliás, uma 

maneira de indicar as “construções sociais”: a criação inteiramente social das idéias sobre os 

papéis próprios aos homens e às mulheres (SCOTT, 1996). 

Ainda segundo Scott, ao apresentar as relações entre os sexos como socialmente 

definidas, a categoria gênero permite estabelecer uma interdependência entre homens e 

mulheres, ou seja, “um não existe sem o outro, a definição de um está relacionada à definição 

do outro, sem que implique em relações hierárquicas ou de dominação” (IZUMINO, 1998, p. 

84).  

Com a criação dessa categoria, houve uma mudança nos estudos sobre mulheres, visto 

que, até então, um estudo sobre mulher correspondia exclusivamente a questões específicas 

dela, pouco ou quase nada se fazendo menção ao homem, descartando praticamente o fato de 

a sociedade ser composta tanto por mulheres como por homens. 

Para o nosso estudo, este elemento da categoria gênero torna-se fundamental, de modo 

que, ao se tratar da participação da mulher em espaços públicos, é imprescindível o estudo da 

relação entre homem e mulher, para se perceber o impacto sentido pelos homens com a 

entrada das mulheres em uma esfera dita “exclusivamente masculina”. Além disso, com a 

participação da mulher, há uma redefinição nas relações sociais de poder entre homens e 

mulheres, relações essas que transcendem a esfera pública, surtindo efeito também no âmbito 

do privado. E um dos meios de se verificar isto é dando voz não só às mulheres, mas também 

aos homens, para compreender o processo de construção das identidades de gênero através 

destes dois primas que se complementam e entrelaçam.  

 

- A transversalidade da categoria gênero 

 

Uma pesquisa focada nas relações de gênero não pode pensar o feminino e o 

masculino sem considerar outros aspectos da vida social. Segundo Saffioti (1999), a 

sociedade brasileira é estruturada a partir de três eixos principais: o gênero, a raça/etnia e a 

classe social. Estes eixos não operam isoladamente, pois formam, ao longo da história, um 

verdadeiro nó, com propriedades distintas das encontradas nos antagonismos tomados um a 
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um, embora tantos estes quanto sua simbiose apresentem natureza contraditória. Partindo 

desse pressuposto, as hierarquias entre os três eixos não podem ser tratadas isoladamente. A 

autora defende que o uso delas só faz sentido no “movimento que descrevem no interior do 

nó”, e que vai determinar qual delas será dominante naquele momento e suas condições 

históricas (SAFFIOTI, 1999, p. 142). 

Torna-se pertinente a utilização destas três categorias imbricadas, uma vez que o 

termo gênero diz como as relações entre os sexos são construídas. Contudo, ele não afirma 

como elas funcionam ou mudam, cabendo aos termos raça/etnia e classe social explicar estas 

mudanças. Saffioti (1999) quer dizer com isto que a sociedade não conhece uma única cisão, 

mas fundamentalmente três e que as mulheres, tanto quanto os homens, compõem uma 

categoria heterogênea, apresentando interesse de classe e de raça/etnia, muitas vezes 

inconciliáveis. 

Dessa forma, como expõe Izumino (1998): 

 
Descarta-se a possibilidade de haver, como propunham as feministas francesas, uma 
harmonia universal e espontânea entre todas as mulheres. Haverá sempre um 
elemento definidor do grupo associado a pelo menos uma dessas categorias de 
análise que atuará como o elemento agregador das demandas e anseios do grupo (p. 
92-93). 

 

Podemos depreender disso que tanto as mulheres quanto os homens em suas relações 

vivem de forma diferenciada as experiências do cotidiano. Estas diferenciações não dizem 

respeito apenas às diferenças inerentes ao sexo, fundem-se com questões de raça/etnia e/ou 

classe social. Assim, há diferenças de interesses, inclusive entre as mulheres, quando estas 

pertencem a classe ou raça/etnia diferentes. 
 

- Relações de gênero e relações de poder 

 

 O poder está presente em todos os níveis da sociedade, desde as relações interpessoais 

até o nível estatal. As instituições e estruturas do Estado são elementos dentro de certas 

esferas de poder, cujas concepções se fundem na complexa rede de relações de força. Nesse 

sentido, o poder pode ser visto como um aspecto inerente a todas as relações econômicas, 

sociais e pessoais. Estas relações de poder que operam em distintos níveis estão em constante 

conflito de interesses. Nas relações de gênero, isso não é diferente. 

 Há um consenso entre as pesquisadoras de que o poder opera nas relações entre 

gêneros, como também em outros tipos de relações, mas se encontra distribuído de forma 
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desigual entre os sexos, cabendo às mulheres uma posição subalterna na organização social. 

Entre elas, está Saffioti (1999), que corrobora com a idéia de que as relações de gênero devem 

ser vistas como relações de poder, não havendo nenhuma contradição no fato de que o poder 

seja exercido em doses desiguais pelas partes que compõem a relação homem/mulher 

(incluindo raça/etnia/classe social).  

De acordo ainda com Saffioti, no contexto conceitual das relações de gênero, 

 
Não se pode admitir um poder masculino absoluto. O contingente feminino 
participa da estrutura de poder, desfrutando ora mais, ora menos da capacidade de 
impor sua vontade. Obviamente, isto não ocorre de forma homogênea para todas as 
mulheres, pois este efetivo é bastante diferenciado (1999, p.147). 

 

 Devido à importância do poder dentro das relações de gênero, torna-se necessário 

estabelecer um conceito adequado para poder, considerando-se a dimensão de gênero. Em 

nosso trabalho, utilizaremos a definição de poder proposta por Michel Foucault (1979), a qual 

também é utilizada por Saffioti, por entendermos que as relações de poder não são meras 

hierarquias rígidas, onde há sempre um dominador e um dominado. 

Nessa perspectiva, de acordo com a definição de Foucault, não se deve 

 

[...] tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um 
indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe sobre as 
outras [...] não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detém 
exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhe são submetidos. O poder deve ser 
analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. 
Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é 
apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. 
Nas suas malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de 
exercer esse poder e de sofrer sua ação, nunca são alvos inertes e consentidos de 
poder, são sempre centros de transmissão (1979, p.183). 

 

O poder assim entendido, perspectiva assumida também por, Izumino (1998, p. 88), 

transcende uma mera oposição entre “superioridade masculina versus inferioridade feminina”, 

como também a idéia de sujeição não deve ser entendida como uma posição que é mantida 

por “uma força exercida de cima para baixo, nem fixa e imutável”. Segundo essa autora, “o 

poder deve ser compreendido através de assimetrias onde, numa situação estratégica, ora um, 

ora outro pode se encontrar como dominante ou dominado, em múltiplas relações” ( p.88 – 

89).  

Essa compreensão de poder, permeando as relações homem-mulher nos diversos 

momentos do processo histórico brasileiro, permite-nos compreender as mudanças 

fundamentais ocorridas com as mulheres. Podemos vislumbrar isto nos momentos da história 
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em que as mulheres mestiças, brancas pobres e negras alforriadas quebraram a visão de 

espaço privado indo trabalhar fora do espaço restrito do lar, mesmo antes do capitalismo 

industrial; mulheres que sempre participaram dos espaços de poder públicos, mesmo antes de 

todo o processo de luta de emancipação feminina. 

 Podemos classificar o poder feminino, no campo dos micro-poderes, que são poderes 

existentes, contudo, não tão significativos como o poder no espaço público, inclusive por ser 

manifestado no espaço privado. Isto serve para demonstrar também o que Foucault em sua 

definição de poder coloca: “o poder não pertence a uma pessoa ou uma classe” (1979 p. 183). 

Quando expõe isto, o autor está se referindo aos micro-poderes, bem como à fluidez do poder 

e seu caráter dinâmico.  

 Isto posto, mesmo o poder não pertencendo a um determinado indivíduo, ou classe 

social, por possuir um caráter fluído, causando uma inversão de papéis entre dominados e 

dominadores, deve-se considerar o fato de que 

 
os homens detêm poder pelo mero fato de serem homens, ou seja, há uma 
distribuição do poder segundo as posições estruturais ocupadas na sociedade. Mas 
esta situação não é pacífica. Há uma intensa e extensa luta pelo poder através do 
qual os dominados, no caso das mulheres, conquistam o poder, embora não se trate 
de uma conquista definitiva. A rigor trata-se de um toma-lá-dá-cá permanente 
(SAFFIOTI, 1999 p.150). 

 

A dominação na relação de gênero, como defende Saffioti (1992), constitui-se num 

fenômeno antagônico, uma vez que a relação de dominação-exploração não presume total 

esmagamento da personagem que figura no pólo de dominada-explorada. Ao contrário, 

integra esta relação de maneira constitutiva a necessidade de preservação da figura subalterna 

– sua subalternidade, contudo, não significa ausência absoluta de poder. Com efeito, nos dois 

pólos da relação, existe poder, ainda que em doses tremendamente desiguais. 

 

 

1.2 – EMPODERAMENTO: MULHER EMPODERADA, MULHER CONSCIENTIZADA 
 
 

O poder é genericamente apreendido como uma relação social complexa. Isto é, o 

poder condiciona a experiência das mulheres num duplo sentido: “é fonte de opressão em seu 

abuso e fonte de emancipação em seu uso” (ROBAY; CARVALHO, 2001, p.130). A mulher 

tem tido pouco poder e seu poder tem se circunscrito ao âmbito privado e familiar. Daí a sua 

necessidade de empoderamento. Sendo assim, o empoderamento pode ser definido como um 
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processo de “aquisição de controle sobre a própria vida, de desenvolvimento de habilidades 

de fazer coisas e definir suas próprias agendas de mudança social, de organizar-se 

coletivamente e colocar demandas ao Estado” (2001, p. 130).   

 O conceito de empoderamento surgiu a partir dos movimentos sociais de negros, que 

lutavam por direitos civis nos Estados Unidos nos anos 1970, como forma de auto valorização 

da raça, além de conquista da cidadania. Mas ainda nos anos 1970, o termo começou a ser 

usado pelo movimento de mulheres. As feministas compreenderam o empoderamento a partir 

da alteração radical dos processos e estruturas que reduzem as mulheres à posição de 

subalternidade. Ou seja, o empoderamento é entendido como um instrumento pelo qual as 

pessoas, as comunidades e/ou organizações tornam-se autônomas dentro dos processos 

coletivos e sociais, passando a controlar suas ações e decisões através da reivindicação de 

direitos. 

No caso das mulheres, o objetivo é alterar radicalmente os processos e estruturas que 

reproduzem sua posição subordinada enquanto gênero. Portanto, a transformação da 

sociedade patriarcal através de um “processo de esclarecimento, conscientização, mobilização 

e organização coletiva implica o controle sobre as estruturas de poder para mudá-las em seu 

favor” (ROBAY; CARVALHO, 2001, p. 130).  

 Devemos ressaltar ainda que o empoderamento das mulheres configura um desafio às 

relações ditas patriarcais – onde prevalece a dominação masculina – principalmente dentro da 

família, visto que colocará em xeque o poder dominante do homem e a manutenção dos seus 

privilégios de gênero. Representa, além disso, uma transformação na dominação tradicional 

dos homens sobre as mulheres, assegurando-lhes a autonomia no que se refere ao controle dos 

seus corpos, do seu direito de ir e vir, da sua sexualidade etc. 

Podemos entender o empoderamento como essencial e eminentemente educativo, uma 

vez que se manifesta na capacidade do agir individual e na organização coletiva, ou seja, 

 
o empoderamento é o processo e o resultado do processo mediante o qual os 
membros sem poder ou menos poderosos de uma sociedade ganham maior acesso e 
controle sobre os recursos materiais e do conhecimento, desafiam as ideologias da 
discriminação e subordinação, e transformam as instituições e estruturas através das 
quais o acesso e controle desiguais sobre os recursos são sustentados e perpetuados 
(ROBAY; CARVALHO, 2001, p. 131).  
 

 Por fim, entendemos que o empoderamento da mulher é extremamente necessário, na 

medida em que a mudança nas leis que regem a sociedade, por si só, não é suficiente para 

promover uma mudança nos comportamentos, nas mentalidades e muito menos na própria 
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estrutura social, se as mulheres não tiverem empoderadas e conscientizadas para reivindicar 

novas leis e fazer cumprir as já existentes. 

Lançando o olhar para estas questões (empoderamento e relações de gênero/relações 

de poder), podemos dizer que há uma preocupação maior com relação ao empoderamento e às 

relações de gênero, principalmente no espaço público. Contudo, verificamos que o espaço 

público e o espaço privado são tanto produtores quanto produtos de relações de gênero, 

organizam e distribuem, entre si, os homens e as mulheres, moldando as suas subjetividades 

por formas de ser homens e de ser mulheres que foram elas próprias constituintes desses 

mesmos espaços. 

 O espaço privado, como lugar onde as mulheres vivem a maioria das experiências 

femininas, é também lugar de elaboração de poder. Assim, para Coutinho (1994, apud 

FARIAS, 2001), este poder que é elaborado na esfera privada e exercido pelas mulheres se 

expressa sobre os bens simbólicos dos filhos, de cuja produção de sentidos participam as 

mulheres, as quais nomeiam atos e sentimentos, produzem mandos e dúvidas. É este poder 

que atribui uma autoridade própria à mulher, sobre os filhos, a casa e a família. Muito embora 

o poder maior de definição seja do homem, nesse lugar a mulher experimenta uma autoridade 

que lhe permite ser uma voz levada em conta.  

Assim, as mulheres submetidas a uma disciplina interiorizante, que as desinteressam 

das coisas da vida pública, do mundo comum das questões políticas e econômicas, 

gerenciadas no jogo de poderes sociais, essas mulheres tecem seus próprios poderes na rotina 

diária do lar. 

Como discutimos, o poder possuído pela mulher tem se restringido ao âmbito privado 

e familiar. Por isso, a necessidade de se falar em empoderamento. Destarte, quando se fala no 

empoderamento feminino ou da mulher se faz uma referência exclusiva ao processo de 

aquisição de poder, de controle sobre sua própria vida e à necessidade de alterar radicalmente 

os processos e estruturas que reproduzem sua posição subordinada enquanto gênero, ou seja, 

uma transformação da sociedade patriarcal através de um processo de esclarecimento, 

conscientização, mobilização e organização coletiva. Assim, segundo Farias (2001), o 

empoderamento das mulheres representa um desafio às relações de poder na atualidade, 

fortalecidas pela ideologia patriarcal e a desigualdade de gênero. O empoderamento facilita a 

mudança na auto-imagem e nos sentimentos de inferioridade, nas crenças sobre direitos e 

capacidades, promovendo a autonomia individual. 
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 1.3 - DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO: A ANATOMIA A SERVIÇO DAS 

IDEOLOGIAS MACHISTAS 

 

 

Sabemos que, desde as primeiras discussões sobre a divisão social do trabalho, tanto a 

mulher livre quanto a mulher escrava tinha o seu espaço de trabalho restrito à esfera 

doméstica, pois eram responsáveis pela manutenção da subsistência e reprodução, passando 

por vários campos, como o da alimentação, higiene dos homens e crianças. Marx e Engels, na 

A Ideologia Alemã (2002), já indicavam que a escravidão na família, embora ainda tosca e 

latente, era a primeira manifestação da propriedade. Segundo esses autores, a primeira divisão 

do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos, ao que 

Engels (1977), acrescentou, na “Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado”, que 

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.  

O marxismo clássico coloca que a opressão/submissão feminina é conseqüência da 

institucionalização da propriedade privada e, do papel de mero instrumento de reprodução que 

a mulher exercesse dentro da família. Contudo, esta concepção defendida por Marx e Engels 

apresenta inúmeros problemas. Uma das primeiras críticas apresentadas diz respeito ao fato de 

a propriedade privada ser concebida como a responsável pela opressão feminina. Na 

perspectiva de Saffioti (1979), há uma certa relação entre o casamento monogâmico e a 

propriedade privada. Não obstante, amplia a discussão quando discorda dessa teoria, 

afirmando que atribuir a inferioridade feminina na sociedade somente à existência da 

propriedade é simplificar a questão. A condição que a mulher possui na sociedade, segundo a 

autora, é decorrente de vários aspectos (a organização da família, o processo de socialização 

diferenciado entre homens e mulheres, a instituição casamento etc.), não se limitando as 

determinismo econômico. 

Um outro ponto que podemos destacar é a crítica feminista em relação à divisão 

natural do trabalho da maneira como é apresentada por Marx e Engels, os quais defendem que 

a primeira divisão do trabalho na família acontece por meio do ato sexual e da procriação. 

Apontando, dessa forma, para “uma ‘divisão natural’, como se o trabalho doméstico fosse 

algo inerente à condição feminina. Como se fosse um fato da ‘natureza’ e não como resultado 

das relações sociais de produção”. Podemos depreender, que uma divisão natural do trabalho, 

vai de encontro ao materialismo histórico “que define o homem, sua consciência, suas 
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aspirações, enfim, sua vida, como o resultado do processo de produção de bens naturais, já 

que a forma de produzir que determina a vida do homem e não somente a natureza” (COSTA, 

1998, p. 23). 

Em todas as sociedades humanas conhecidas existe uma divisão sexual do trabalho, 

uma diferenciação entre as atividades realizadas por homens e por mulheres. Atividades estas 

que nem sempre coincidem entre as sociedades. Entretanto, podemos citar a guerra, que na 

grande maioria das sociedades, é atividade primordialmente masculina, na qual as mulheres 

somente participam de forma secundária e complementar. Por um outro lado, a atividade do 

cuidado com as crianças, quase sempre é função feminina e os homens somente participam de 

forma esporádica. 

Como estamos considerando a divisão sexual do trabalho, faz-se necessário explicar 

o que entendemos por trabalho reprodutivo e por trabalho produtivo. Alguns autores, fazem 

uma diferenciação entre estas modalidades de trabalho, como Silva (2005), Rua e Abramovay 

(2000), entre outros. Assim, neste estudo, corroboramos com a definição de Rua e 

Abramovay (2000), que entende como 

 
Trabalho produtivo tudo o que inclui a produção de serviços e bens de consumo para 
o mercado e sua comercialização gerando renda. Já o trabalho reprodutivo é o que 
tem relação com a reprodução biológica e social da família, como o cuidado e 
educação das crianças, atenção aos idosos, organizações e manutenção da casa, 
reprodução da força de trabalho e outras dimensões da reprodução do cotidiano (p. 
36). 
 

 Destarte, compreendemos que os homens e as mulheres que estão inseridos no 

mercado de trabalho desenvolvem o chamado trabalho produtivo, aquele que produz 

mercadorias, realizado principalmente fora do espaço doméstico. E o reprodutivo, 

corresponde ao trabalho realizado para reprodução de indivíduos, o cuidado com a casa, a 

socialização das crianças, realizado principalmente pelas mulheres.   

Sendo assim, a mulher, principal responsável pela reprodução, em muitos 

momentos, ficará praticamente isolada na vida doméstica / privada. O isolamento doméstico 

privará da experiência de organizar e planejar suas lutas. Essa submissão se vê reforçada 

ainda mais pela ideologia da ‘feminilidade’, a partir da qual a sociedade patriarcal mantêm 

estereótipos que caracterizam a ‘personalidade feminina’, tais como: emotividade, 

conservadorismo, passividade, consumismo etc. Estereótipos estes que permitem à mulher 

desenvolver satisfatoriamente seu papel na esfera doméstica, onde as relações sociais se 

desenvolvem, principalmente, de forma afetiva/emocional e não a preparam totalmente para a 
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atividade política, essência da esfera pública.  

Quando falamos em divisão sexual do trabalho, não podemos deixar de falar na 

relação entre espaços privado e público, visto que, quando há essa separação entre os 

trabalhos a partir do sexo, há também uma separação nos espaços onde estas atividades serão 

realizadas. Dessa forma, há uma distinção entre os espaços destinados aos homens e as 

mulheres, uma vez que durante o processo de socialização foram destinados a ambos papéis 

sociais distintos, resultando em espaços diferenciados de atuação. As mulheres eram ditas 

dóceis, submissas, dependentes, frágeis e restritas ao espaço privado do lar. Em contraposição 

aos homens, que eram vistos como fortes, viris, dominadores e podiam circular livremente por 

ambos os espaços, tanto público quanto o privado.  

Essa submissão com a qual a mulher era obrigada a conviver sofreu algumas 

mudanças no século XX, devido ao processo de urbanização e industrialização. A 

industrialização grandemente impulsionada no início dos anos 1900 e a urbanização a partir 

da segunda metade do mesmo século foram processos de relevante repercussão na 

organização da família, permitindo à mulher desenvolver certas atitudes e tarefas antes 

proibidas ou recriminadas pela moral vigente (SAFFIOTI, 1979). 

As reivindicações pelos direitos das mulheres, no Brasil, ganharam visibilidade no 

começo do século XX, com a expansão capitalista, destacando-se a luta da mulher brasileira 

pelo direito ao voto e ao trabalho. Embora tivessem acesso a este último, as mulheres somente 

puderam exercer o direito de trabalhar sem autorização do pai ou do marido a partir da década 

de 1940. Esse avanço não as eximiu de enfrentar outras discriminações no mercado de 

trabalho, no qual se inseriam acumulando as atividades domésticas e demais encargos 

familiares.  

 O processo de industrialização exigiu a presença da mulher no espaço público. E essa 

inserção da mulher no mercado de trabalho aflorou algumas discussões sobre os benefícios 

(benesses) e os prejuízos para elas. Engels (1977)6, ressalta que a feminização do mundo do 

trabalho é por certo positiva, uma vez que permite avançar no difícil processo de emancipação 

feminina e, desse modo, minimizar as formas de dominação patriarcal no espaço doméstico. 

Mas devemos chamar a atenção para a parte negativa, pois ela vem agravando 

significativamente a precarização da qualidade de vida da mulher trabalhadora.  

                                                
6  Para um maior aprofundamento desta questão ver A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado  
(1977). 
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 Os aspectos negativos da entrada da mulher no mercado de trabalho são conseqüências 

da forma pela qual o capital incorporou o trabalho feminino, cujas características, como a 

polivalência e a multiatividade, são decorrentes das suas atividades no espaço reprodutivo, o 

que as torna mais apropriadas às novas formas de exploração pelo capital produtivo.  

Nogueira (2004), corrobora a idéia de Engels, quando escreve que realmente houve 

um aumento na participação da mulher no mercado de trabalho. Entretanto, em contraposição, 

as tarefas reprodutivas realizadas pelas mulheres continuaram, em grande medida, inalteradas. 

Sendo assim, estes elementos nos permitem afirmar que as mulheres trabalhadoras estão 

cumprindo uma dupla jornada, ou seja, assumindo funções produtivas e reprodutivas, outra 

forma de precarização imposta pelo capital à mulher (NOGUEIRA, 2004). Por fim, com essa 

incorporação das mulheres ao mercado de trabalho, a garantia de um complemento à renda 

familiar e a retirada da mulher do isolamento doméstico não proporcionaram uma autonomia 

do sujeito feminino.  

Apesar da incorporação da força feminina ao mundo do trabalho ter uma conotação 

negativa, em virtude da precarização da mulher trabalhadora, - através da sobrecarga de 

trabalho, salário inferior ao dos homens, dupla jornada de trabalho etc. -, comungamos com 

Nogueira (2004, p. 88), quando ela expõe que as metamorfoses e a feminização na esfera do 

trabalho, “acaba sendo positiva, na medida em que permite construir e avançar o difícil 

processo de emancipação feminina e, desse modo minimizar as formas de dominação 

patriarcal no espaço doméstico”. 

O trabalho doméstico está embutido no assalariamento da força de trabalho da mulher, 

criando as condições para maior exploração da classe trabalhadora. Sendo assim, como 

explica Saffioti (1987b), os proprietários podem justificar, que o salário indispensável à 

sobrevivência dos trabalhadores homens pode ser menos, posto que é complementado pelo 

salário pago à mulher, que também se encarrega do trabalho doméstico, sem incidir em outras 

despesas. Além disso, usa-se também o argumento da complementaridade para justificar a 

inferioridade do salário da mulher em relação ao do homem, como postula Fischer (2006), 

 
As mulheres eram sempre as primeiras a encabeçar as listas de demissão, desde que 
seu trabalho era considerado complementar no orçamento doméstico. Em geral, 
recebiam salários mais baixos, desenvolviam tarefas consideradas secundárias, em 
posições subordinadas, sem ter a quem recorrer porque, até então, a maioria dos 
sindicatos, se colocava contra a sindicalização feminina e o trabalho das mulheres 
nas fábricas (p. 39). 
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 Com relação aos sindicatos, na maioria dos casos, eles procuravam proteger os 

empregos e os salários dos trabalhadores masculinos, mantendo as mulheres afastadas 

principalmente das profissões ditas 'para homens' – como na indústria, com maquinaria 

pesada. Com relação às greves, de acordo com Nogueira (2004) o preconceito mantinha-se 

nas pautas das reivindicações, na medida em que estas pautas quase nada diziam a respeito 

dos direitos das mulheres trabalhadoras. As desigualdades salariais eram aceitas como fato 

inevitável e raramente eram incluídas nas discussões; quando discutidas, as mulheres 

trabalhadoras eram vistas mais como uma ameaça do que como potenciais aliados. 

 Nesse sentido, muitas vezes, as mulheres eram levadas a se organizarem sozinhas, 

principalmente nos setores industriais como o têxtil, o de calçado e o de vestuário, nos quais a 

força de trabalho era predominantemente feminina, ocasionando, assim, “um estranhamento 

nos patrões que estavam acostumados à docilidade feminina” (NOGUEIRA, 2004, p. 19).  

 Essa conotação de que o trabalho e o salário feminino são complementares, quando se 

trata das necessidades de subsistência familiar, perdurou e ainda perdura na sociedade 

brasileira. Embora tenhamos conhecimento de que hoje, para algumas famílias, essa premissa 

não é mais verdadeira, pois o valor dito 'complementar' do salário feminino é freqüentemente 

responsável pelo equilíbrio do orçamento familiar, especialmente no universo das classes 

trabalhadoras. 

 A necessidade de trabalhar fora do espaço restrito do lar, principalmente para ajudar 

no orçamento doméstico, não evitou a discriminação, inclusive, familiar. A separação 

existente entre o espaço público e privado que se firmou com o patriarcado, que impunha à 

mulher limitar-se a este ainda persistia.  

 Desse modo, as mulheres que trabalhavam na exterioridade do espaço doméstico, de 

acordo com a moral dos anos de 1950 e 1960, eram classificadas como mulheres públicas, 

correspondendo a um termo pejorativo, que colocava em dúvida a sua conduta. Nesta 

perspectiva, Fonseca (2002, p. 517) diz que, “a norma oficial ditava que a mulher devia ser 

resguardada em casa, se ocupando dos afazeres domésticos, enquanto os homens asseguravam 

o sustento da família trabalhando no espaço da rua”. 

A permanência da mulher no espaço doméstico, segundo Fonseca (2002), aplicava-se 

somente às que pertenciam à classe dominante, uma vez que os estudos sobre o século XX 

mostram que as mulheres da classe popular sempre trabalharam fora do ambiente restrito do 
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lar e que esse estereótipo baseado nos valores da elite estava longe de retratar a realidade 

brasileira. 

A forma pela qual se estabeleceu o espaço social na modernidade reafirmou a exclusão 

das mulheres da vida pública e intensificou a sua completa restrição ao espaço doméstico, 

posto que foram utilizados para isto diversos discursos, além de práticas referentes à 

declaração de uma “natureza feminina não política”, do mito do “eterno feminino” e o da 

“rainha do lar”, os quais serviram à fundamentação da reestruturação do lugar da mulher na 

sociedade. Utilizaram-se do natural/biológico para compor uma identidade feminina ligada a 

uma representação biologicista do corpo da mulher, a fim de lhe atribuírem, como destino 

normal e natural, a maternidade, o cuidado e zelo ao marido, filhos e parentes e a obediência 

aos homens (FARIAS, 2001).  

 

 

1.4 – ESPAÇOS PRIVADO E PÚBLICO: A PRISÃO É SUA, MULHER! 

 

 

 Arendt (1995) postula que o mundo público é o lugar privilegiado de constituição da 

realidade. O real é o que aparece no público, é o visto e ouvido por todos. A experiência 

comum, compartilhada, é um critério primordial para o existir das coisas. 

 Já a vida privada traz consigo duas significações: a de privação e de ocultação. Assim, 

viver uma vida inteiramente privada significa “acima de tudo ser destituído de coisas 

essenciais à vida verdadeiramente humana”(ARENDT, 1995 p. 68), privado da possibilidade 

de realizar algo mais permanente que a própria vida. 

Fazendo-se uma análise das transformações que ocorreram durante o tempo nesses 

dois lugares, os significados elementares permaneceram: o público como lugar do aparecer e 

o privado como lugar de ocultar. Todavia, esta diferenciação por si só não basta, torna-se 

necessário buscar também as diferenças objetivas que representam as posições diversas dos 

seres humanos na ocupação desses dois espaços. 

Assim, a utilização desse conceito dicotômico de público e privado, segundo Costa 

(1998), tem sido alvo de críticas por parte de algumas teóricas feministas, por entenderem que 

essa explicação tende a reforçar um conceito das mulheres como vítimas de sua própria 

biologia, uma vez que não atribui relevância às experiências distintas das mulheres no mundo 

privado do lar e somente ver a esfera pública como a esfera do poder e da autoridade. 
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Mesmo com as críticas sobre o tratamento de oposição dado aos espaços público e 

privado, compartilhamos com a idéia apresentada por Costa (1998), em que a autora 

considera que o uso dos conceitos de público e privado é um instrumento de análise muito útil 

para a questão da participação das mulheres nos espaços públicos, na medida em que 

possibilita uma demarcação mais clara dos espaços e atividades. Ao mesmo tempo em que 

permite identificar as interrupções existentes entre essas duas esferas e destacar aí o papel da 

mulher.  

É importante sublinhar que a participação da mulher na atividade política sempre 

esteve limitada por ser caracterizada como uma atividade de caráter público e, portanto, 

reconhecida socialmente como uma atividade masculina. O espaço da mulher historicamente 

tem sido o privado, por essa razão, para se fazer a análise da participação política da mulher 

na sociedade, é necessário estudar seu papel nas duas esferas e a maneira como se entrelaçam. 

Mesmo partindo do pressuposto de que o espaço público representa o reconhecimento, 

o lugar de visibilidade, de poder, devemos ressaltar que o lugar onde as mulheres vivem a 

maioria das experiências femininas - o espaço privado - não é um lugar de não-poder, mas 

sim um lugar também de elaboração de poderes. Os poderes demandados (possuídos) pela 

mulher são exercidos sobre as coisas e pessoas dentro da casa. Aqui, neste lugar, podemos 

dizer que a voz da mulher é levada em consideração, uma vez que ela experimenta uma 

autoridade não vivida no espaço público.  

Desse modo, concordamos com Fischer (2006), quando a autora expõe que devemos 

desconstruir a imagem do privado como lugar de “não-poder” ou de “ausência de poder”, uma 

vez que espaço privado é o lugar privilegiado do exercício feminino do poder e da autoridade. 

Além disso, é de extrema importância para este trabalho a compreensão de que o espaço 

público e o espaço privado são tanto produtores quanto produtos de relações de gênero, ou 

seja, “organizam e distribuem, entre si, homens e mulheres, moldando as suas subjetividades 

por formas de ser homens e de ser mulheres que foram elas próprias constituintes desses 

mesmos espaços” (FISCHER, 2006, p. 36). 

Historicamente, os limites da dominação feminina se esgotam no espaço privado, onde 

não se criam direitos políticos nem cidadania, que são prerrogativas do âmbito público. É 

possível esta separação entre ambos os espaços, uma vez que podemos identificar 

características próprias, embora um e outro se fundem na visão hegemônica do mundo 

masculino. Assim, segundo Fischer (2006), 
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O homem comanda também o espaço privado, embora com o auxílio da mulher, 
que, na condição de gerente da casa, garante a reprodução biológica e o bem-estar 
do homem a fim de que ele possa atingir a plenitude democrática e atuar com 
equilíbrio e eficiência no âmbito público (p.23). 
 

 Com as transformações da sociedade, com a entrada e a permanência das mulheres nos 

espaços públicos (político, trabalho, entre outros), bem como com as conseqüentes mudanças 

do espaço privado e das atividades ali realizadas, houve alterações também nas relações entre 

homem e mulher no decorrer de todo esse processo histórico.  

 

 

 1.4.1- Participação feminina nos espaços públicos 

  

 

A temática da participação política da mulher corresponde a uma das áreas menos 

desenvolvidas dos estudos feministas. Enquanto existem avanços significativos nos estudos 

sobre as mulheres na produção social, nas questões de saúde, sexualidade, violência, artes e 

literatura e mesmo na direção da construção de uma teoria feminista, a problemática da 

participação política da mulher, por algum tempo, ficou relegada a um segundo plano. Assim, 

poucos estudiosos se dedicavam a essa questão, menos ainda no que se refere à participação 

feminina nas esferas do poder formal (COSTA, 1998).  

Um ponto relevante atrelado à questão do ínfimo avanço nos estudos sobre a 

participação política da mulher diz respeito à sua própria cidadania, conquistada pelas 

mulheres na sociedade patriarcal e restrita aos limites do materno. Assim, é como mãe, como 

reprodutora, que é concedida a cidadania e a maioria dos direitos civis. Nesse sentido, a 

atuação política das mulheres é um reflexo da sua condição social. De igual modo, a 

incorporação das mulheres nos movimentos sociais se realiza a partir de seu papel como mãe 

de família, dona de casa e esposa. É o exercício do seu papel de gênero como mães e donas de 

casa que as levará a assumir lutas políticas e a ocupar espaços públicos na defesa de suas 

reivindicações. 

Segundo Farias (2006) a reflexão sobre as teses ligadas à participação política das 

mulheres ou sobre as formas de sua presença no mundo da política têm sido abordadas nos 

estudos a partir de dois processos interligados, mas diversos. A autora postula que o primeiro 

processo 
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situa-se no âmbito da ultrapassagem da esfera privada para a esfera pública. E o 
segundo é o da emergência das mulheres como “sujeito”- social ou político. Para dar 
conta desses processos, a academia tem enfrentado a tarefa de reconstruir ou 
construir matrizes conceituais capazes de focalizar a diversidade e os mecanismos 
pelos quais se articulam essas duas questões (op. Cit p.149). 

 

Podemos afirmar que os primeiros grupos organizados de mulheres trabalhadoras 

rurais, constituindo um movimento social específico, reivindicavam a constituição de “um 

novo sujeito político” no campo do sindicalismo rural. Chamamos de “novo sujeito político” 

em virtude de entendermos que a mulher, mesmo sem participar da vida pública, já representa 

um tipo de sujeito político, visto que ela é uma cidadã, mesmo que sua cidadania seja 

conseguida por meio do seu papel de mãe e esposa.  

Fischer (2006), fazendo uma análise do sujeito na teoria dialética, compara-o a uma 

ação realizada nas condições de existência em um dado momento histórico. Aponta para 

criação, para atividade. Nesta perspectiva, o sujeito aparece como energia humana mutável, 

surgindo da relação do homem com a natureza, fundamentando-se na liberdade, autonomia, 

ação e vontade. 

Gramsci (1978) defende a tese de que uma sociedade não se forma “pelo alto” e por 

intervenções externas, mas pela ação dos indivíduos. Dessa maneira, para o autor, sujeito é 

aquele “capaz de pensar a si mesmo como membro de uma coletividade e de se propor a um 

objetivo geral de ação e de persegui-lo com perseverança e luta sistemática” (p. 287). 

Dessa maneira, considerar-se-á nesse trabalho, a definição de sujeito, utilizada por 

Chauí (1982), que reforça a idéia de que  

 
ser sujeito é construir-se e constituir-se como capaz de autonomia, numa relação tal 
que as coisas e os demais não se ofereçam como determinadores do que somos e 
fazemos, mas como o campo no qual o que somos e fazemos pode ter a capacidade 
aumentada ou diminuída, de acordo com o que nos submetemos ou não à força e à 
violência (p. 36). 
 

 Para a autora mencionada, as mulheres foram colocadas na história como sujeitos de 

direitos concedidos por sua condição reconhecida de mulher, mãe, irmã, esposa, sendo pessoa 

de direito privado e não público. Sendo assim, a partir desse referencial, compreendemos que 

tornar-se sujeito confere à mulher possibilidades de desvendar a dominação masculina e, por 

extensão, a redefinição de sua posição na sociedade. 

Fazendo uso das considerações de Chauí (op. Cit) para refletir sobre a emergência 

das mulheres na política, podemos depreender que uma das condições para que a mulher se 

faça sujeito corresponde ao enfrentamento das relações de dominação que impediam ou 
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reduziam a sua capacidade de autonomia.  

Deve ser considerada a possibilidade, particularmente importante dentro da proposta 

deste trabalho, de que o sujeito que adere ao Movimento Sindical se constitua em novo 

sujeito. A adesão pode ser pensada como um rito de passagem do mundo privado para o 

mundo público. De acordo com Bruschini e Costa (1992) o rito envolve, no caso, uma rede de 

rupturas e a constituição de uma identidade pública. A adesão coloca o sujeito frente a novas 

ralações de poder e, conseqüentemente, de tensão no interior da família, do local de trabalho, 

nas relações de afeto e vizinhança. Assim, podemos depreender que aquele que adere ao 

Movimento se diferencia por romper com as relações de poder estabelecidas, caso bastante 

comum quando se trata de uma mulher que passa a participar da vida sindical.  

 

 

1.5 – TRABALHADORA RURAL: UMA CATEGORIA CONSTRUÍDA 

 

 

 A presença das mulheres trabalhadoras rurais nos espaços públicos, como categoria 

específica, com identidade, discurso e imagem específica, será aqui abordada na perspectiva 

da construção de sua emergência como grupo coletivo personalizado, em luta por 

reconhecimento e direitos (MOTA, 2006). Como também, este estudo compreende o fato de 

que ser mulher trabalhadora rural não é uma essência rígida e imutável ou tampouco algo 

intrínseco às mulheres que vivem e trabalham na área rural. Ser mulher trabalhadora rural é 

uma posição assumida a partir do lugar no qual a pessoa se situa. Contudo, tanto a posição 

quanto o lugar são produtos sociais (CORDEIRO, 2006). 

 De acordo com Mota, “os processos que permitem o estabelecimento das mulheres 

rurais como categoria específica, manifestam-se como uma produção coletiva” (2006, p. 

341). A esta produção atribuí a idéia de “construção” no sentido de que a categoria das 

mulheres trabalhadoras rurais não se exprimem apenas por processos estruturais, 

normalmente atribuídos como determinantes de situações conseqüentes, nem se mostra como 

reflexo imediato de uma tomada de consciência política espontânea. Queremos dizer com isto 

que há todo um processo de empoderamento, de pertencimento e de reconhecimento da 

mulher enquanto trabalhadora rural (MOTA, 2006). 

De uma maneira esquemática, esboçaremos o cenário que tornou possível o 

aparecimento das “mulheres trabalhadoras rurais” como sujeito, com configurações 

diferenciadas em grupos que disputam entre si a legitimidade, dentro e fora do Movimento 
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Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. 

No período de 1979 – 1983, o Nordeste passava por um longo período de secas. Com 

o fim de diminuir os efeitos da seca, o Governo Federal desenvolvia programas emergenciais 

nos quais as pessoas recebiam uma remuneração para executar determinados trabalhos. Os 

programas ficaram conhecidos como Frentes de Emergência, nos quais só eram incluídos 

homens maiores de 14 anos, cabendo a família cadastrar apenas um homem. 

Em 1981, o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais (MSTR) começou a 

pressionar para que as mulheres tivessem o direito de se cadastrarem nas Frentes. Com as 

reuniões de mulheres, cresceu, no Sertão Central de Pernambuco, a mobilização para a 

inclusão feminina. Em 1983, os sindicatos de trabalhadores rurais da região elaboraram o 

documento “Mulher excluída do programa de emergência”, que foi encaminhado para o 

governo do Estado, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) e imprensa (CORDEIRO, 2006). 

Devemos ressaltar que, desde o surgimento do sindicalismo rural – início da década de 

1960 - as mulheres já faziam parte dele. Contudo, só a partir da década de 1980 e da luta 

iniciada pelas mulheres do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) do Sertão 

de Pernambuco, foi que essa categoria foi sendo construída e reconhecida, inclusive através 

de lutas por espaço de fato e de direito dentro do MSTR. Até então, as mulheres não tinham 

direito a benefícios – aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença, entre outros. 

 Assim, em 1985, por ocasião do 4º Congresso Nacional da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (Contag), as trabalhadoras rurais do Sertão Pernambucano 

decidiram apresentar uma moção no congresso sobre a participação das mulheres no 

Movimento Sindical Rural. Na circunstância, foi aprovada uma programação de ações 

específicas dirigidas às mulheres, estimulando sua organização e sindicalização no MSTR, 

bem como sua integração nas lutas pela Reforma Agrária, nas assembléias e diretorias dos 

sindicatos, nas greves e nas campanhas salariais.  

 Tornar-se relevante destacar que só em 1991, no 5º Congresso dos Trabalhadores 

Rurais foi que se criou a Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais (CNMTR) da 

Contag, que inicialmente era coordenada pela Vice-Presidência da Contag ocupada por um 

homem. No 6º Congresso ainda não foi possível a eleição de uma mulher para a Comissão 

Nacional de Mulheres, contudo esta passou a ser regulamenta nos Estatutos Sociais da 

Contag, além de garantir a discussão da temática de gênero em todos os cursos e atividades 

promovidas pelo MSTR. Só no 7º Congresso da Contag, denominado 'Congresso Nacional de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais', foi eleita a primeira mulher coordenadora da 
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CNMTR, assim como foi aprovada a política de cotas de, no mínimo, 30% de mulheres para a 

Diretoria Executiva da CONTAG, três mulheres foram eleitas para a Diretoria Executiva da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, sendo elas Maria do Ó do 

Nascimento/AL, Maria da Graça Amorim/MA e Raimunda Celestina de Mascena/CE. 

(CONTAG, 2002). 

Durante nossa pesquisa, percebemos que nos encontros, cursos, ou mobilizações 

(ações) de massa, muitas vezes aparecia na fala das mulheres a expressão “ocupar espaços na 

estrutura sindical” referindo-se à inserção feminina nas instâncias oficiais de representação 

política. Com a criação da política de cotas no Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, 

desenhou-se um indicativo da estruturação de uma nova ordem de definição das posições de 

homens e mulheres, dando conta da garantia de um lugar feminino. 

Depois que o MSTR reconhece que a categoria de trabalhadores rurais tem dois sexos, 

começa, juntamente com o Movimento dos Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), a luta 

pela institucionalidade da categoria 'trabalhadora rural'. A institucionalização dessa categoria 

envolve toda a luta das próprias trabalhadoras rurais que atuam em busca do seu 

reconhecimento profissional. Tal reconhecimento que se exprime, sobretudo, por meio da 

campanha pela documentação “Nenhuma Trabalhadora Rural Sem Documentos” 

implementada em 1996. Foi necessário que o Estado legitimasse sua condição inscrevendo-as 

como trabalhadoras rurais nas suas instâncias burocráticas. Ter essa inscrição e aposentar-se 

como 'trabalhadora rural' é uma grande conquista para as mulheres. A campanha pela 

documentação continua em curso, sendo uma estratégia importante para mobilização e 

conscientização, não só interna mas também externa a esse grupo. 

 Assim, concordamos com Cordeiro (2006), quando esta expõe que, podemos 

vislumbrar que os usos da nomeação “mulher trabalhadora rural” parece estar calcado, 

sobretudo, em um novo ideário, cujo ponto de partida é o 'direito a ter direitos', que vai além 

do acesso formal a direitos sociais, políticos e civis e inclui aspectos como a auto-estima, os 

aprendizados pessoais e políticos, a capacidade de realização e a aposta na ação coletiva como 

estratégia de reinvenção da vida e das relações sociais. Isso envolve a construção de uma nova 

forma de sociabilidade e de convivência e um desenho mais igualitário das relações sociais. 
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1.6 - O FEMININO NO MEIO RURAL E AS LUTAS FEMININAS 

 

 

Como vimos, a mulher e o homem foram socializados de formas diferentes, bem 

como foram criados papéis sociais distintos para ambos, atividades e espaços de atuação 

diferenciados a partir do sexo, ressaltando ainda que a mulher quase sempre foi colocada 

como “coadjuvante” do homem. Reafirmamos que o 'masculino' e o 'feminino' são criações 

culturais e, como tal, são comportamentos apreendidos através do processo de socialização 

que condiciona diferentemente os sexos para cumprirem funções sociais específicas e 

diversas. Essa aprendizagem é um processo social. Aprendemos a ser homens e mulheres e a 

aceitar como 'naturais' as relações de poder entre os sexos. A menina, assim, aprende a ser 

doce, obediente, passiva, altruísta, dependente; enquanto o menino aprende a ser agressivo, 

competitivo, ativo, independente. Da mesma forma, a mulher seria emocional, sentimental, 

incapaz para as abstrações das ciências e da vida intelectual em geral, enquanto a natureza do 

homem seria mais propícia à racionalidade.  

Assim, todo esse processo vivenciado pela mulher, dentre eles a interdição ao usufruto 

dos espaços públicos, não foi diferente na zona rural. Durante muito tempo, o espaço de 

trabalho da mulher pertencia somente à esfera doméstica, ela sendo responsável pela 

manutenção da subsistência e reprodução, passando por vários campos, como o da 

alimentação, higiene dos homens e crianças. 

Para Woortmann (1997), o campesinato apresenta uma ética peculiar, cujos valores 

relacionam-se com a manutenção da hierarquia familiar, na qual o chefe de família apresenta-

se como figura central. Assim, o grupo doméstico camponês é representado pelo chefe da 

família, ou seja, pelo pai, normalmente ocultando-se ou omitindo-se o papel que a mulher 

desempenha.  

Em um estudo realizado por Heredia (1984), sobre pequenos produtores ligados à 

plantação açucareira no Nordeste brasileiro, verificou-se uma visão do trabalho e dos espaços 

feminino e masculino em termos de uma oposição produção-consumo, representada pela 

oposição casa/roçado, onde o roçado adquire um caráter dominante sobre a casa. Nesse 

contexto, há uma articulação de tarefas, em função do sexo e idade dos membros da unidade, 

sendo visto o trabalho feminino como “não trabalho” ou como ajuda, mesmo quando adquire 

um caráter preponderante. O roçado é então concebido como lugar do homem, do trabalho e 

da produção, em oposição à casa, lugar da mulher, do não trabalho e do consumo. 
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Ou seja, a autora mencionada constata que a classificação da atividade como 

“trabalho”, está diretamente ligada à relação casa/roçado. Esta última é que define 

efetivamente as esferas do que é trabalho e do que não é trabalho. A partir dessa oposição, 

articulam-se e se reforçam os papéis que cabem aos membros do grupo, expressando, em 

essência, as esferas de autoridade. 

Ainda com relação à pesquisa realizada por Heredia (1984), a autora coloca que todos 

os membros da família desenvolviam tarefas no campo, apresentando, contudo, diferença 

segundo o sexo e idade.  Mas ressalta que, diante das perguntas sobre se todos os membros 

trabalhavam, a resposta variava segundo o contexto, embora com a tendência geral a dizer que 

mulher e crianças não trabalhavam. Há nas respostas, um não reconhecimento da própria 

mulher, de sua atividade realizada no campo como trabalho, fruto dos papéis sociais 

estabelecidos para o homem e a mulher na divisão sexual do trabalho. 

Através do seu estudo, Fischer (2006) notou uma desvalorização da jornada de 

trabalho feminino no campo, visto que o trabalho da roça fica subsumido no doméstico, 

considerado, como não trabalho. O trabalho feminino é visto, dessa maneira, como uma 

extensão de suas atividades de mãe/esposa/dona-de-casa, atividades estas consideradas 

naturais à mulher. 

Assim, devido a uma divisão sexual do trabalho que omite o valor da labuta feminina, 

há uma dificuldade, principalmente para as mulheres, de acesso à cidadania. Isso decorre do 

fato de que tanto os homens quanto as mulheres não levam em consideração o valor do 

trabalho feminino para a economia rural, nem sua participação na esfera pública. A lógica da 

dominação masculina associa a mulher, quase sempre, à privacidade, como se ela estivesse 

naturalmente excluída do espaço público, alheia às decisões de interesse coletivo (FISCHER, 

2006). 

Podemos fazer uma relação entre o caráter de complementaridade do salário das 

mulheres que trabalhavam nas fábricas e do caráter de “ajuda” do trabalho da mulher no 

campo, ambos visto como secundários para o sustento da família, uma vez que não seria 

incumbência da mulher a responsabilidade pelo provento da família. 

Através de suas pesquisas, Heredia (1984) verificou que as atividades no roçado, na 

medida em que possibilitam a produção de bens essenciais para o consumo familiar, são 

consideradas trabalho, em oposição às ligadas à casa, não reconhecidas como tal. As tarefas 

desenvolvidas no roçado são consideradas como portadoras de um caráter determinado e 
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único: é o trabalho ligado à terra. As tarefas relacionadas à casa, por outro lado, são 

reconhecidas como múltiplas e incluem atividades bastante variadas como sua limpeza, o 

cuidado com a roupa e todas aquelas que estejam vinculadas ao cuidado e à alimentação das 

pessoas e animais. 

No campo, sobretudo na agricultura familiar, quase sempre, há uma supervalorização 

da figura do chefe de família, representado pelo pai, não sendo contabilizado o trabalho de 

mulheres, filhos e filhas, dentro da unidade produtiva familiar. Ainda hoje, a divisão sexual 

do trabalho parte do princípio de que os homens são responsáveis pelo trabalho produtivo (a 

agricultura, a pecuária, enfim tudo que se associa ao mercado) e as mulheres, pelo trabalho 

reprodutivo (o trabalho doméstico, o cuidado da horta e dos pequenos animais), tudo que é 

feito para uso e consumo próprio, além da reprodução da própria família pelo nascimento e 

cuidado com os filhos (NOBRE; FARIA; SILVEIRA, 2005). 

Um outro ponto que podemos destacar em relação à divisão sexual do trabalho é a 

diferença entre “trabalho leve” e “trabalho pesado”. Em uma pesquisa realizada por Maria 

Inez Paulilo (1987 apud NOBRE; FARIAS; SILVEIRA, 2005), sobre o trabalho agrícola no 

sertão e no brejo paraibano, bem como sobre a cultura de fumo na região sul de Santa 

Catarina, a autora percebeu que o trabalho leve era atribuição de mulheres e crianças, ao passo 

que o trabalho pesado era incumbência masculina. O que surpreendeu a autora foi o fato de 

que a denominação do trabalho como leve ou pesado não decorria da natureza do trabalho, 

mas do sexo e da idade do sujeito que o realizava. Ainda, que as mulheres e crianças 

trabalhassem o mesmo número de horas que os homens e suas tarefas exigissem habilidade, 

paciência e rapidez, elas recebiam remuneração inferior, pois o valor da diária seria 

determinado pelo sexo e idade de quem o recebesse.  

Fruto de todo esse processo estrutural onde há ainda o peso da idéia de que as 

mulheres ajudam na roça, isto contribui para que as mulheres tenham dificuldade em se 

reconhecerem enquanto trabalhadoras rurais – dificultando sua reivindicação por direitos 

trabalhistas. A roça e o trabalho agrícola não são atraentes para elas, uma vez que a herança 

da terra e os costumes são predominantemente masculinos. Devido à dificuldade, tanto 

masculina quanto feminina, de perceber a mulher como trabalhadora rural, as primeiras lutas 

das mulheres do campo eram por este reconhecimento. 

Partindo dessa idéia - da dificuldade de reconhecimento enquanto trabalhadora rural, 

do processo de socialização em que as mulheres eram dependentes dos pais e depois dos 

maridos, não podendo ter terra em seu nome, ser sindicalizada independentemente, nem 

possuir documentação pessoal específica - Miriam Abramovay e Maria Rua (2000), fazendo 
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uma análise do processo sucessório profissional e transferência hereditária nesse sistema de 

produção, apontam para a centralidade da figura paterna em todo o processo, o que 

possivelmente seria um dos fatores que colaboram para o afastamento das jovens da 

agricultura familiar. A rota de saída das mulheres, especialmente as mais jovens, do espaço da 

agricultura familiar é efeito da transformação por que passaram as mulheres nas últimas 

décadas, que lhes vêm permitindo buscar para si outros destinos diferentes ao da submissão à 

lógica patriarcal, entre os quais sobressaem as tentativas de escolarização, ou de trabalhar 

como empregada doméstica na cidade. 

No campo da política, para a mulher se tornar eleitora e elegível, a luta foi exaustiva e 

de extrema importância, embora, já na primeira metade do século XX, elas compunham 53% 

da população brasileira e não tinham direito ao voto. Deve-se ressaltar que, com o fim da 

escravatura e o surgimento da República, o ex-escravo passou a ser considerado cidadão 

brasileiro para efeitos eleitorais, enquanto que a mulher, tanto branca quanto negra, foi 

marginalizada da escolha dos representantes do povo no governo (SAFFIOTI, 1979). 

Sendo assim, a luta pelo voto feminino no Brasil não teve as características de 

movimento de massa, a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ela teve 

início em 1910, tardiamente em comparação àqueles dois países, quando a professora 

Deolinda Daltro funda, no Rio de Janeiro, o Partido Republicano Feminino, com o objetivo de 

ressuscitar o debate sobre o voto da mulher, que não havia sido retomado desde a Assembléia 

Constituinte de 1891 (ALVES; PITANGUY, 2007). Bertha Lutz, uma outra mulher engajada 

na luta pelo sufrágio do voto feminino, em 1919, funda a Liga pela Emancipação Intelectual 

da Mulher, posteriormente denominada Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, 

organização que levará adiante a luta pelo sufrágio.  

Mesmo com o empenho dessas mulheres e tantas outras pelo direito ao voto, essa luta 

só foi fortalecida em 1927, graças à influencia do presidente do Rio Grande do Norte, Juvenal 

Lamartine, que incluiu na Constituição do Estado um artigo permitindo o exercício do voto às 

mulheres. A partir daí, intensifica-se a mobilização das mulheres, que requerem, em todo o 

País, seu alistamento eleitoral, provocando acirrados debates jurídicos (ALVES; PITANGUY, 

2007). 

Dessa maneira, o direito ao voto foi sendo alcançado paulatinamente nos Estados. E 

quando Getúlio Vargas, em 1932, através do Decreto - lei 21.0767 de 24 de fevereiro de 1932, 

consagrou definitivamente, no artigo 108, o direito de sufrágio às mulheres, este já era 

                                                
7  Para ver mais a esse respeito, consulte a Constituição Federal Brasileira. 
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exercido em 10 Estados do País. 

Devemos ressaltar que a partir principalmente da década de 1970 é que muitos 

paradigmas – a submissão da mulher, sua restrição ao espaço privado do lar, entre outros - 

foram questionados efetivamente, iniciando a sua derrubada, devido à aceleração da 

modernização socioeconômica e à introdução do feminismo no Brasil. O ano de 1975, 

considerado o Ano Internacional da Mulher, tornou-se um marco de organização social e 

política de milhares de mulheres que foram levadas ao mercado de trabalho, pressionando por 

uma definição de um lugar para as mulheres na sociedade (RAGO, 2004), além da 

intensificação das primeiras lutas feministas, que eram voltadas principalmente para as 

questões relativas ao trabalho, ao direito, à saúde e à redistribuição de poder entre os sexos.  

Algumas mulheres participam dos movimentos organizados de oposição ao Regime 

Militar, bem como das manifestações e atos públicos. É, entretanto, um movimento específico 

– a luta pela anistia – que sua presença na esfera pública é mais significativa. Em 1975, foi 

fundado em São Paulo o Movimento Feminino pela Anistia, que tem sua origem ligada ao 

movimento semelhante de 1945, sendo o primeiro que levantou esta bandeira após 1964. Em 

1975, é promovida, no Rio de Janeiro, por um grupo de mulheres, com apoio da Organização 

das Nações Unidas (ONU) e da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), uma semana de 

debates sobre a condição feminina. No mesmo ano deste encontro, foi fundado o Centro da 

Mulher Brasileira, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o qual constitui um marco no sentido de 

se propor a atuar enquanto organização especificamente feminista. Pouco depois, são editados 

dois jornais feministas: Brasil-Mulher (Londrina e posteriormente São Paulo) e Nós Mulheres 

(São Paulo). 

Nesse período (1970 – 1980), o Brasil estava no processo de redemocratização, pós 

governos militares e houve um fortalecimento dos movimentos sociais com participação das 

mulheres. Com o Movimento Sindical Rural não foi diferente. 

Assim, o fato de a mulher sair de casa para participar dos movimentos sociais foi um 

salto qualitativo; importante. Mas esta mudança tem duas faces: ao mesmo tempo em que 

permite às mulheres encontrarem um novo espaço, também aguçou as contradições de gênero 

que elas antes enfrentavam em casa, uma vez que tiveram que se adaptar à sociedade 

patriarcal no novo espaço conquistado.  

A relação sindicato/mulheres trabalhadoras não foi das mais fáceis, uma vez que, em 

suas origens, os sindicatos se constituíram historicamente como espaços privilegiados para os 

homens. Embora as mulheres tivessem presença significativa no mercado de trabalho desde o 
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início do processo industrial e atuação destacada em lutas operárias, os sindicatos não as 

incorporaram à pratica cotidiana, nem dividiram com elas o poder das entidades 

representativas dos trabalhadores. A imagem da mãe e esposa se sobrepôs à da 

“companheira”. 

Com relação às lutas feministas no campo, podemos destacar a criação, na década de 

1980, do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste (MMTR/NE), criado em 

Pernambuco, o qual começou a lutar principalmente pelo reconhecimento da mulher como 

trabalhadora rural, bem como por seus direitos. Assim, foram as reivindicações da identidade 

de trabalhadora rural e a recusa à identidade de doméstica ou dona de casa algumas das 

primeiras motivações do Movimento de Mulher Trabalhadora no Brasil. 

A identidade de trabalhadora, portanto, passa a ser o tema central da mobilização de 

trabalhadoras rurais nos anos de 1980. Tornar visível o que faziam, especificando e 

detalhando cada atividade e o tempo que levavam para realizá-la; revelar a dupla ou tripla 

jornada de trabalho, as conseqüências do excesso e das más condições de trabalho para a sua 

saúde física e mental; apresentar com clareza ao mundo como acontece a divisão sexual do 

trabalho nas áreas rurais produtivas, bem como os lugares de decisão da estrutura sindical e 

política dos trabalhadores: estas foram as tarefas a que se dedicaram os movimentos de 

mulheres rurais que então atuavam no Brasil (SILVA, 2005). 

Devemos ressaltar ainda que, até meados dos anos de 1980, era negada às mulheres a 

condição plena8 de membro dos sindicatos. Além disso, o acesso a benefícios do governo, 

como as pensões ou aqueles vindos de programas de combate aos efeitos da seca, era dado 

apenas através da ligação delas com o chefe de família. Ou seja, aceitava-se apenas a 

sindicalização de homens, porque eram considerados os “verdadeiros” trabalhadores, que 

tinham que se organizar em favor de seus direitos. O trabalho agrícola realizado pelas 

mulheres, por ser “ajuda”, sequer era visto pelos dirigentes sindicais. 

Assim, se o sindicato da categoria não enxergava as mulheres rurais como 

trabalhadoras, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) também não as reconheciam. 

Se, para obter a aposentadoria, este órgão exigia que a mulher rural comprovasse a sua 

condição de trabalhadora, podemos imaginar as dificuldades encontradas pelas trabalhadoras 

para provar a sua condição de agricultora: se o que faziam nunca foi visto como produção, era 

                                                
8 Deve-se ressaltar que, quando falamos em “condição plena” de membro do sindicato, é em virtude de 
que as mulheres podiam ser sindicalizadas, contudo figuravam como dependentes na carteirinha de sócio dos 
seus respectivos maridos. Não possuindo desta maneira nenhum benefício direto, só mediante a figura do 
homem. 
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de se esperar que elas não tivessem nota fiscal e tampouco carteira do sindicato, já que aí só 

se aceitavam os homens (SILVA, 2005). 

De modo geral, conforme afirma Facio (1989), temos observado, com muita 

regularidade, certos fatos com relação à participação das mulheres em movimentos sociais: de 

início, há uma forte resistência masculina, tanto individual – dentro de casa – quanto coletiva 

– ao lado dos movimentos e organizações – à entrada das mulheres. No entanto, logo que 

conseguem vencer essas barreiras, com sua disposição de participar e ocupar espaço, de 

mostrar que são capazes, além da vontade de contribuir para a causa comum às mulheres, elas 

passam a assumir uma série de tarefas no interior da organização para as quais se oferecem 

com muito mais disponibilidade e entusiasmo do que os homens e em cujo desempenho se 

mostram, em geral, muito mais competentes e responsáveis. 

As tarefas às quais nos referimos correspondem às tarefas para as quais a sua 

experiência de donas de casa melhor as preparou, e as qualidades adquiridas encontram 

emprego imediato: as tarefas implicadas na manutenção da vida cotidiana, tarefas muitas 

vezes enfadonhas que recebem o pejorativo adjetivo de “burocráticas”, enquanto os homens 

se tornam assim mais livres para ocupar-se apenas das tarefas “políticas”. As mulheres 

tendem a assumir e mesmo a confinar-se no que é “doméstico” também nas organizações 

políticas. Ou seja, as mulheres, quando eram aceitas nas organizações, continuavam fazendo a 

mesma espécie de trabalho que faziam dentro do lar, com a diferença de que agora realizam o 

trabalho de reprodução da entidade, ficando à margem das tarefas pelas quais o movimento 

busca intervir na sociedade, bem como nas verdadeiras instâncias de poder. 

É interessante notar que, a partir desse ponto, praticamente desaparece a resistência 

das lideranças masculinas ao aumento quantitativo da participação feminina. Ao contrário, ela 

passa a ser desejada e estimulada. As mulheres serão secretárias, tesoureiras, os homens serão 

os presidentes, fato tanto mais significativo quanto mais longe nos encontramos da idealizada 

direção colegiada9 ou coletiva das organizações populares. Na maioria dos casos, a mulher 

participa sim, garantindo a reprodução do organismo político ao qual se integrou (FACIO, 

1989), mas excluídas das verdadeiras instâncias da direção política e das tarefas de frente 

pelas quais o seu movimento busca intervir na sociedade. 

Com relação ao Movimento Sindical Rural, a presença e a participação das mulheres 

foram uma conquista das próprias trabalhadoras rurais. Principalmente nas duas últimas 

décadas, elas saíram do anonimato, do não-reconhecimento como trabalhadoras, para a 

                                                
9 A atuação colegiada é estabelecida nos núcleos para evitar a concentração de poder de um ocupante 
sobre os outros. 
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inserção nas políticas públicas governamentais. Elas alteraram a designação auto-atribuída por 

esse movimento, que passa a se designar como Movimento Sindical dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais (MSTTR), ou seja, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura, deliberou em 1998 a inclusão do “T” de trabalhadoras na sigla do movimento, 

bem como que na direção dos Sindicatos e das Federações as mulheres deviam ter cota 

mínima de 30%.Destarte, de acordo com Abramovay e Castro (1998), o fato de se vir a incluir 

o sistema de cotas para ter mulheres na direção de sua organização “vai mexer com tudo”. 

 Devemos analisar com cautela esta inserção da mulher na direção das organizações, 

posto que não é uma situação de partilha igualitária de poder. Pelo contrário, o papel 

representado pelas mulheres tende a reforçar o poder de decisão exercido com quase 

exclusividade pelos homens. Na medida em que o trabalho feminino garante e fortalece por 

dentro a organização, constrói um alicerce mais sólido sobre o qual a liderança masculina 

pode se assentar e crescer. Cresce o poder de intervenção da organização como um todo e, 

portanto, o poder dos que nela detém o monopólio da direção, aumentando, em termos 

relativos, a desigualdade de poder no seu interior. 

Podemos ver como positiva esta participação da mulher nas organizações, contudo 

devemos ressaltar que é necessário que as mulheres percebam claramente o lugar que estão 

ocupando no Movimento, pois ainda não é o lugar de poder e, muito menos o seu lugar de 

direito. 

A presença feminina no movimento social, em geral, transforma a mulher de sujeito 

privado em sujeito público. Os movimentos sociais correspondem a um importante canal para 

o aparecimento, nas relações de poder, tanto a nível público, como a nível privado, de novas 

posicionalidades da mulher em relação às desigualdades de gênero. É fato que a presença da 

mulher, tanto em sindicatos como em cargos eletivos, tem em princípio a mesma 

potencialidade de se tornar canal de expressão e de luta pela igualdade nas relações de gênero, 

acrescida do fato de que, sendo canais institucionais, abrem espaço para a luta por 

implementação de políticas públicas. 
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II CAPÍTULO  
O MOVIMENTO SINDICAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 

RURAIS (MSTTR): SURGIMENTO, CONSOLIDAÇÃO E LUTAS 
 

 

 A diversidade de movimentos socais no campo10 é determinada pela pluralidade de 

contradições existentes nos modos de vida. Os alicerces dos movimentos estão implantados 

nas diversas formas sociais de inserção dos diferentes segmentos de trabalhadores rurais na 

estrutura agrária e no espaço de produção agropecuário. Na origem dos movimentos é 

necessário ver a “variedade de formas assumidas pelas contradições do capital” 

(GRYBOWSKI, 1990, p. 17). Mas as estruturas precisam ser fundadas pela vontade para 

gerarem movimentos.  

Segundo Grybowski (1990), há um conjunto de condições necessárias na raiz dos 

movimentos sociais: a percepção de interesses comuns, que nascem das condições mais 

imediatas de trabalho e de vida; a oposição aos interesses de outros agentes sociais; as formas 

de resistência que emanam de ações coletivas; a identidade em torno dos interesses comuns 

etc. 

 Toda essa diversidade está presente também no bojo do Movimento Sindical dos 

Trabalhadores Rurais, não só por conta dos diversos segmentos de trabalhadores rurais que o 

compõem, mas também devido à diversidade de influências políticas. Desse modo, ao se 

propor analisar a trajetória do Movimento Sindical, torna-se necessário, antes de tudo, pontuar 

e discutir algumas concepções e correntes políticas que constituíram esse Movimento, já que 

os movimentos populares e as organizações sindicais constituem-se em espaços privilegiados 

de enfrentamento de interesses baseados em concepções políticas diversas. 

 

 

2.1 – MATRIZES POLÍTICO – IDEOLÓGICAS DO SINDICALISMO NO CAMPO 
 

 

Diante da diversidade existente dentro dos movimentos, podemos destacar algumas 

                                                
10 Utilizando-se da noção desenvolvida por Cândido Grzybowski (1990), os movimentos sociais no campo 
são ações coletivas de mobilização e organização dos trabalhadores rurais, visando o seu reconhecimento 
enquanto sujeitos de sua história. Os movimentos sociais assim considerados, são forjados de cidadania e espaço 
de construção da democracia entendida como um processo de conquista e consolidação de organizações e 
práticas democráticas na chamada sociedade política, e processo de ampliação da participação e de autonomia da 
sociedade civil, criando condições de maior igualdade econômica e política, enfim, processo de criação de uma 
nova legalidade. 
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concepções que influenciaram efetivamente o desenvolvimento do sindicalismo no Brasil. 

Devemos ressaltar que existem outras correntes e concepções que influenciaram o 

sindicalismo, contudo destacamos três, em virtude de estarem mais presentes na história do 

Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, bem como por serem as mais discutidas 

dentro dele. 

 

• Anarquismo: uma forma extrema de contestação 

  

 O sindicalismo baseado na concepção anarquista teve início na metade do século XIX, 

na França, e logo se expandiu por toda Europa. As teorias deste tipo de sindicalismo 

influenciaram tanto o meio urbano quanto o meio rural, atribuindo a este último um caráter 

revolucionário. Segundo Rui (1986), a expansão do anarquismo entre os sindicalistas foi 

rápida e encontrou receptividade entre trabalhadores que lutavam contra todas as formas de 

opressão, principalmente onde não existia qualquer proteção ao trabalho. 

 No Brasil, apesar das idéias anarquistas já se fazerem presente em alguns ramos da 

sociedade, elas começaram a ter proporções significativas nas últimas décadas do século XIX, 

em virtude da vinda de famílias oriundas da Itália para o sul do país, mais precisamente 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

 Nas primeiras décadas do século XX, aconteceu de forma rápida, principalmente nas 

grandes cidades, a disseminação do anarquismo. Naquele contexto havia, de um lado, o jogo 

político das oligarquias e, de outro, a completa vulnerabilidade e exploração dos 

trabalhadores. Assim é compreensível que as propostas de supressão do Estado e de todas as 

formas de repressão tenham encontrado receptividade entre as classes exploradas. 

 Devido a suas idéias libertárias, durante toda a década de 1930, os anarco-sindicalistas 

constituíam a única corrente sindical que se manteve irredutível na defesa da organização 

autônoma dos trabalhadores, assim como na oposição ao sindicalismo corporativista. 

 No entanto, essa posição contribuiu para seu isolamento político e – no contexto das 

crescentes dificuldades relativas à sobrevivência dos sindicatos livres – teve como 

conseqüência sua perda de influência no movimento sindical.  À medida que a força dos 

anarquistas diminuía, crescia a influência dos comunistas no movimento sindical. Mais tarde, 

com a implantação da Estrutura Sindical – que tinha o Estado como seu principal regulador - 

a corrente anarquista foi perdendo cada vez mais expressão e presença no movimento 

sindical, que se expandia e se consolidava no Brasil (CONTAG, 2006). 
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• Comunismo: o poder político nas mãos dos trabalhadores 

 

 O surgimento do comunismo no Brasil aconteceu a partir da desagregação do 

anarquismo e a história dos primeiros anos desse movimento é a crônica de seu esforço para 

derrotar a influência anarquista e indicar novos rumos à luta operária e sindical. 

 Quando nos reportamos ao sindicalismo que tem por base concepção comunista, 

destacamos seu objetivo em contribuir para a luta revolucionária do proletariado pelo poder 

político, diferenciando-se, dessa maneira, da concepção anarquista, uma vez que esta nega a 

luta política pelo poder.  

 De acordo com o principal teórico dessa concepção, Karl Marx (1981), os sindicatos 

são indispensáveis como instrumentos de resistência contra o capital, em defesa da classe 

trabalhadora. Assim,ele postula que 

O capital é o poder social concentrado, enquanto o operário só dispõe da sua força de 
trabalho. O contrato entre capital e trabalho não pode, portanto, repousar em justas 
condições [...]. Dos sindicatos nascem precisamente os impulsos espontâneos dos 
operários para eliminar, ou pelo menos reduzir essa concorrência, a fim de conseguir 
melhores condições que os coloquem ao menos em situação superior à simples 
escravos (p.32). 

 O supracitado autor, nessa concepção, cita como tarefa dos sindicatos resistirem aos 

ataques do capital, e para isso, as idéias do comunismo defendem a unidade dos trabalhadores 

com o fim de conquistar o poder político, ressaltando a supremacia do poder político sobre o 

sindicato. 

• Sindicalismo cristão: em busca da paz social 

 
 O sindicalismo cristão possuía uma concepção reformista da sociedade, pregando a 

conciliação de classes, rejeitando as greves e outras formas de confronto e defendendo o papel 

assistencialista dos sindicatos, assim como o sindicalismo defendido pelos pelegos. Desse 

modo, “o fundamental é a paz social, a harmonia entre as classes, tendo como mediadora a 

Igreja – que dessa forma tenta readquirir o seu poder político” (CONTAG, 2006, p. 22). 

  A Igreja Católica, no início dos anos 1960, com o intuito de recompor seu poder 

político, incentivar uma via de desenvolvimento reformista para o país e fazer oposição face 

aos avanços dos comunistas e das ligas no meio da população, inicia um trabalho voltado para 
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a educação de adultos pelo rádio no meio rural. Em 1961, é fundado o Movimento de 

Educação de Base (MEB), cujos dirigentes eram membros da Ação Católica. 

 O Conselho Episcopal Latino Americano (CELAM), ocorrido em Medellín (1968) e 

depois em Puebla (1979), pensou mudanças profundas para a Igreja Católica, tendo como 

recomendação a opção preferencial pelos pobres, o fundamento da atuação dos progressistas 

da Igreja brasileira. Podemos destacar como um dos resultados mais significativos e visíveis 

dessas mudanças as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), que se proliferaram nas grandes 

e médias cidades brasileiras a partir da década de 1960, como importantes instrumentos de 

organização e mobilização. Calcula-se que, no auge do movimento, no final da década de 

1970, seu número chegou a atingir entre 50 a 100 mil CEBs, em todo o país, envolvendo mais 

de 2 milhões de filiados (CONTAG, 2006). 

 Devemos ressaltar que todas essas concepções políticas influenciaram o 

desenvolvimento do sindicalismo no Brasil, tanto na cidade quanto no campo. Mesmo com 

todas as dificuldades para a organização, os movimentos sociais do campo vêm se 

constituindo, ao longo da nossa historia, como sujeitos coletivos que constroem uma 

identidade e organizam práticas, a fim de defender direitos, interesses e projetos. Esse 

processo se dá através de lutas, de resistências, de organização, mobilizações que se 

constroem nos locais de trabalho, na roça e na comunidade. É na teia de constituição dessas 

lutas que se forjam as condições para a tomada de consciência do que significa ser trabalhador 

rural. 

Dessa maneira, enquanto espaço de socialização política, o movimento permite aos 

trabalhadores aprendizado prático de como se unir, organizar-se, participar, negociar e lutar, 

bem como possibilita, na elaboração da identidade social, a consciência de seus interesses, 

direitos, reivindicações e, por fim, a apreensão crítica de seu mundo, de suas práticas e 

representações sociais e culturais (GRYBOWSKI, 1990). 

Assim, concordamos com Grybowski (1990, p. 60), quando diz que, “com a existência 

e a participação no movimento, os trabalhadores rurais rompem com o seu isolamento 

geográfico, social e cultural”. Inserindo-se num mundo mais amplo, eles aprendem a 

reconhecer a diversidade de formas de vida, a buscar alianças e a prestar solidariedade. 

Aprendem também a conhecer seus adversários, suas táticas, suas organizações. Todos estes 

aspectos são muito enfatizados pelos trabalhadores rurais, quando falam de suas histórias de 

vida e de sua participação. 
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2.2 - O INÍCIO DAS ORGANIZAÇÕES NO CAMPO 

 

 

 Para entendermos o processo de surgimento dos sindicatos rurais no Brasil, além de 

conhecer as concepções e correntes que influenciaram o sindicalismo, torna-se relevante 

discutirmos a conjuntura histórica e política da sociedade brasileira no momento em que este 

movimento teve início. 

As organizações camponesas, na década de 1950, passaram a se contrapor, de forma 

organizada, às ações de despejo acionadas pelos usineiros e latifundiários, bem como contra 

os arrendatários que instituíam os contratos favoráveis aos proprietários, através de 

documentos elaborados com base na “meia” e no “cambão11”. A partir da exploração e da 

insatisfação desses camponeses, surgiram algumas organizações que se destacaram nas lutas 

dos camponeses no Brasil.  

As Ligas camponesas surgiram em Pernambuco, na Zona da Mata. Os trabalhadores se 

organizaram nas Ligas Camponesas, que reivindicavam a desapropriação de terras e a 

formação de cooperativas autônomas, em substituição ao antigo barracão da usina. Originária 

da Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, criada em 1955, o 

desenvolvimento das Ligas camponesas se processou numa fase em que os problemas da 

região eram discutidos tendo como eixo o Congresso de Salvação do Nordeste (FISCHER, 

2006).  

Com atuação centrada na área da cana-de-açúcar, as Ligas sensibilizaram amplos 

segmentos da sociedade para a situação social dos canavieiros e camponeses de modo geral, 

ao reivindicarem e direcionarem sua luta contra o monopólio da terra, o cambão e o 

pagamento do foro. A concentração da terra era apontada como a causadora da pobreza da 

área e criadora de legiões de famintos. A condição básica para mudar a situação encontrava-se 

na organização política dos camponeses para promulgar a reforma agrária. 

De acordo com Abreu e Lima (2005), a organização dos trabalhadores recebeu o nome 

de 'ligas' pela repressão, com o intuito de caracterizá-los como comunistas, em alusão ao 

nome por estes utilizados para certas organizações populares.  

A partir das Ligas, os camponeses organizados fizeram um trabalho de denúncia, 

agitação, resistência na terra e mobilizações. As Ligas utilizavam diferentes estratégias para 

                                                
11 Meia – entrega da metade da produção, pela regularização fundiária e por melhores salários. 

Cambão – obrigação de dar, gratuitamente, dois ou quatro dias de trabalho para o dono da terra. 
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organizar e formar os trabalhadores: conversas na feira, na missa, nos locais de trabalho, 

boletins, cordéis etc. Os membros das Ligas se organizavam em delegacias ou núcleos, por 

municípios, distritos ou fazendas. Eram compostas por diversos tipos sociais: em âmbito 

local, as Ligas envolviam somente camponeses; no nível estadual, além das lideranças 

camponesas, participavam profissionais liberais, intelectuais, estudantes, parlamentares 

(ABREU E LIMA, 2005). 

 A idéia inicial da Liga camponesa era pacificar os conflitos no meio rural; organizar 

escolas para os filhos dos lavradores; adquirir caixões para fazer frente ao alto índice de 

mortalidade infantil na região; adquirir sementes, inseticidas e instrumentos agrícolas; 

conseguir auxílio governamental, como assistência técnica, entre outros. Mas o proprietário 

do Engenho Galiléia, pressionado por outros usineiros, que temiam que o movimento pudesse 

servir de exemplo para outras usinas, exigiu sua extinção e buscou auxílio na Justiça, que 

impetrou uma ação de despejo. 

 A batalha judicial terminou em 1959, quando foi aprovada a desapropriação do 

Engenho Galiléia. A vitória “não somente deu notoriedade à luta dos camponeses de Galiléia, 

como também transformou o Engenho no primeiro núcleo das Ligas camponesas, símbolo da 

reforma agrária que os trabalhadores rurais reivindicavam” (CONTAG, 2004, p. 14). 

 A luta camponesa passa a ter uma postura politizada e politizadora. Nesse processo de 

organização, foram criadas outras organizações como o Movimento dos Agricultores Sem 

Terra (Master). Esse movimento, oriundo do Sul do País, surgiu em 1950 no Rio Grande do 

Sul, decorrente da resistência de 300 famílias de posseiros. Frente aos outros movimentos 

emergentes na mesma época, este inovava com relação às lutas, uma vez que executava a 

ocupação de terras, formando acampamentos e organizando estratégias de defesa, dentro das 

terras dos latifundiários, em áreas previamente escolhidas. 

 Fruto dessa efervescência política e da necessidade de articular as lutas e organizações 

do campo, em 1954, surgiu a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil 

(Ultab) durante a II Conferência Nacional dos Lavradores articulada pelo Partido Comunista 

Brasileiro (PCB). Mesmo na ilegalidade, o PCB conseguiu manter um trabalho de 

mobilização no campo. Esta conferência teve a presença de 303 (trezentos e três) 

representantes de 16 (dezesseis) estados brasileiros, onde foram discutidos diversos pontos: o 

direito à organização dos trabalhadores rurais em associações e sindicatos; o direito à greve, à 

reforma agrária, à previdência social, adoção de medidas de apoio à produção etc. Podemos 

caracterizar a Ultab como a primeira experiência efetivamente sindical no campo brasileiro. 

 Durante sua existência, as Ligas camponesas, o Master e a Ultab assumiram algumas 
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lutas de forma unificada. Como ilustração, podemos citar a greve no setor canavieiro em 

Pernambuco, ano de 1963, quando os camponeses conseguiram conquistas significativas para 

a categoria, a exemplo da participação no I Congresso Nacional dos Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas, realizado em 1961. Embora explicitasse as divergências, o I 

Congresso demarcou o reconhecimento social e político da categoria camponesa, bem como 

do seu potencial organizativo dentro da sociedade brasileira (ABREU E LIMA, 2005). 

 No geral, o quadro organizativo dos movimentos rurais era heterogêneo, posto que 

partidos políticos e instituições religiosas se engajavam na luta pelas causas dos trabalhadores 

rurais, com o intuito de direcionar o movimento de acordo com seus interesses. Assim, 

podemos destacar a ação do Partido Comunista Brasileiro, que começa a mobilizar os 

trabalhadores em organizações civis. O PCB tinha construído sua base política em alguns 

centros urbanos e tentava organizar uma entidade representativa dos trabalhadores em âmbito 

nacional. Dessa maneira, em 1954, o Partido funda a União dos Lavradores e Trabalhadores 

Agrícolas do Brasil: 

 
A Ultab foi criada em 1954, durante a II Conferência dos Lavradores, realizada em 
São Paulo. Teve como primeiro presidente Lyndolpho Silva. Foi discutido na 
Conferência, entre outros temas, o direito de organização em associações e 
sindicatos, o direito de greve, a reforma agrária, previdência social e reivindicações 
específicas dos diversos setores dos trabalhadores presentes ao encontro (CONTAG, 
2004, p. 14). 

 

 Para o trabalhador do campo, a criação da Ultab foi de grande importância, uma vez 

que esse movimento tenta abarcar as inúmeras categorias de trabalhadores do campo. As mais 

relevantes reivindicações desta organização foram descritas na “Carta dos Direitos e das 

Reivindicações dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas”, a qual deixa transparecer os dois 

eixos de luta da Ultab; de um lado, a ação voltava-se para o trabalhador assalariado e para 

aqueles submetidos a outras relações de produção, incentivava a proibição de formas 

consideradas semi-feudais de exploração do trabalho (o cambão, a meia e outras formas de 

parceria), defendia o pagamento em espécie e a garantia de permanência dos indígenas nas 

terras por eles ocupadas. Por outro lado a ação sindical voltava-se para os pequenos 

proprietários rurais, na medida em que a reforma agrária era entendida como medida de 

justiça social e compreendia a distribuição das terras dos latifúndios aos trabalhadores 

agrícolas, lavradores sem terra ou possuidores de terras insuficientes. Além disso, 

preconizava a entrega do título de propriedade plena a posseiros, ocupantes e colonos de 

terras, assim como a adoção de medidas de apoio à produção, ajuda técnica, crédito fácil e 
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barato, fornecimento de maquinário e ferramentas, garantia de preços e estímulo ao 

cooperativismo (CONTAG, 2006). 

Torna-se pertinente ressaltar a necessidade de mediação representada pelas 

organizações de esquerda, muitas vezes imbricadas nos sindicatos, pelo fato de serem 

importantes canais de transmissão de um saber político aos trabalhadores rurais. Assim, 

segundo Grybowski (1990), mesmo fragmentados em inúmeras organizações frágeis, 

dispersas e, às vezes, levando as suas divisões para o interior dos movimentos, é preciso 

reconhecer que os militantes de esquerda fornecem instrumentos e um conhecimento de como 

conduzir as lutas que têm se revelado muito úteis aos trabalhadores. Podemos dizer que os 

partidos de esquerda são também uma ponte entre cidade-campo, na medida em que o 

sindicalismo surgiu primeiramente na cidade. 

 É importante também destacar o papel da Igreja Católica neste processo de 

organização dos trabalhadores do campo, pontuando que os trabalhadores deveriam 

sindicalizar-se, mas permanecer sob controle devido ao fato da ameaça comunista e ao medo 

da instauração de uma revolução, assim como ocorreu em Cuba. A Igreja Católica ingressou 

na luta pelos trabalhadores do campo utilizando-se de esferas chamadas de ação católica, 

especialmente os da juventude agrária, operária e universitária. A Igreja também firmou 

posição no sentido de organizar os trabalhadores rurais em sindicatos e a base para a 

realização desse trabalho era o Serviço de Assistência Rural, criado em 1949, no Rio Grande 

do Norte, dando origem ao Movimento de Educação de Base (MEB). Foram ainda criadas 

entidades estaduais de camponeses como a Frente Agrária Gaúcha, a Frente Agrária Paraense, 

entre outras (CONTAG, 2006). 

 O trabalho da Igreja Popular, inspirado na Teologia da Libertação, pode ser definido 

como uma combinação de evangelização com educação política do 'povo' em vista de sua 

organização e participação para a construção de uma nova sociedade. A educação popular, 

entendida como conscientização para a ação libertadora, é um traço característico da ação da 

Igreja (GRYBOWSKI, 1990). No trabalho da Igreja e dos movimentos de trabalhadores rurais 

que nela se apóiam, há uma espécie de democracia de base, um igualitarismo comunitário (as 

CEBs são o maior exemplo), onde o 'povo' é chamado a participar, a decidir, a acreditar no 

seu saber e na sua capacidade de resolver os problemas que enfrenta. É inegável o populismo 

de tal prática, como é inegável o resgate político da cultura popular, como base da resistência 

e da luta dos trabalhadores, bem como o apelo ao exercício da cidadania. 

De acordo com Grybowski (1990), os organismos da Igreja que atuam junto aos 

trabalhadores rurais definem seu agir como 'serviço', um serviço à conscientização e 
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organização dos trabalhadores. Um evidente exemplo é a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

que luta juntamente com os trabalhadores por terra. Contudo, devemos ressaltar que o 

chamado 'serviço' da Igreja é mais do que um serviço, é uma atividade político-educativa e 

organizativa, associada à religião. Há uma opção pelas bases e um esforço de “escutar o 

clamor do povo” (1990, p. 68). Mas há também um consistente trabalho no sentido de 

desenvolver determinada visão de mundo, com uma ética correspondente e com estímulo a 

formas 'autênticas' de organização e participação popular. 

 Além de procurar “escutar o clamor do povo” (1990, p. 68), os organismos da Igreja 

faziam educação política atendendo a apelos da religiosidade popular e usando a religião 

como elemento político. Essa simbiose foi produzida “teoricamente pela Teologia da 

Libertação e se exprime numa metodologia de leitura da realidade, através de categorias 

bíblico-religiosas e sociológicas, e numa prática política religiosizada” (GRYBOWSKI, 1990, 

p. 68-69). Nos movimentos sociais onde a Igreja se faz presente, produz-se uma ambígua 

identidade político-religiosa, cujas conseqüências para o desenvolvimento das lutas e, 

sobretudo para a articulação política não podem ser desprezadas.   

 Assim, podemos ressaltar que os trabalhadores rurais circulam, dependendo das 

situações e dos momentos, por movimentos diferentes, aceitando a mediação da Igreja, ou do 

partido. Isto é suficiente para se negar o monopólio de representação a qualquer uma das 

instâncias. Apesar disto, a prática dos organismos da Igreja tem sido pautada pelo 

exclusivismo e por uma tentativa de mediação totalizadora.  

 

 

2.3 – SURGIMENTO DA ESTRUTURA DO MOVIMENTO SINDICAL DE 
TRABALHADORES RURAIS: SINDICATOS, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÃO 
 

 

 As Ligas camponesas, a Ultab, o Master, e o PCB proporcionaram uma aceleração na 

organização dos trabalhadores rurais em sindicatos, implementando a atualização e ampliação 

das bandeiras de lutas, além de estabelecer linhas de ação comum entre essas várias 

organizações. 

 Os primeiros sindicatos organizados enfrentaram muitas dificuldades para a 

construção de um projeto de lutas, na medida em que a grande maioria dos dirigentes 

sindicais eram inexperientes e marcados por concepções diferenciadas sobre a competência 

do sindicato. Além disso, os sindicatos representavam categorias diferenciadas (assalariados, 
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posseiros, arrendatários, pequenos proprietários) que implicavam em reivindicações imediatas 

bastante distintas. Dessa maneira, Martins (1991) argumenta que 

 
O número de trabalhadores rurais agrícolas, segundo a lógica do capital, de base 
familiar vem aumentando, logo há um crescimento do trabalho sindical em torno do 
pequeno produtor, o que implica em uma situação conflituosa, pois o sindicato de 
trabalhador rural junta o pequeno produtor com o trabalhador desprovido de terra e 
meios de produção. O problema que se originou é o de mediação, pois o sindicato 
tende a ser dominado pelos pequenos produtores rurais, e essa mediação deve ser 
política e não social (p. 33). 
 

 Durante toda a história do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, houve 

sempre discussão sobre a dificuldade da delimitação da representatividade do Movimento, 

devido às inúmeras categorias existentes no campo. Isto aparece nos tempos atuais, posto que 

houve uma solicitação do Ministério do Trabalho para que se atualizasse, nos Estatutos 

Sociais de todos os Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o artigo onde se 

fala da representatividade do sindicato. 

 A sindicalização, no Brasil, foi oficializada no governo Vargas, em 15 de março de 

1931, através do decreto chamado de “Lei de Sindicalização”, que definia o sindicato como 

órgão de colaboração com o poder público, servindo de mediador na relação entre o capital e 

o trabalho. Devido a este papel, os diretores só podiam ser brasileiros ou, se fossem 

estrangeiros, deveriam residir no país há mais de 20 anos; além disso, era obrigação do 

Ministério do Trabalho fiscalizar as assembléias e a contabilidade dos sindicatos. Essa lei 

visava, através da oficialização, atrelar os sindicatos ao Ministério do Trabalho. Desse modo, 

a partir da promulgação da referida Lei, os sindicatos deveriam funcionar como órgão de 

conciliação entre os trabalhadores e os patrões, além de ser um órgão de caráter 

assistencialista. Os sindicatos, a partir desse decreto, deixaram de ser livres e de funcionar 

como organismos de luta por melhores salários e condições de vida e trabalho para sua 

categoria de trabalhadores, tornando-se um órgão subjugado ao governo. 

 Devemos ressaltar que, no início da década de 1930, mesmo com o reconhecimento 

dos sindicatos pelo governo, não houve a implementação de uma legislação específica para os 

trabalhadores rurais, em virtude da inexistência de uma organização no campo (ABREU E 

LIMA, 2005). Assim, em relação à defesa dos direitos trabalhistas na área rural, foram 

organizados sindicatos de forma localizada e isolada, além de associações mais voltadas aos 

interesses dos pequenos produtores. Embora existisse uma legislação que permitia a criação 

de sindicatos, somente em 1944, através do Decreto 7.038, foi autorizada de forma explícita a 

sindicalização rural; entretanto, este decreto não foi implementado. Dessa forma, até 1955, o 
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Ministério do Trabalho só tinha reconhecido o sindicato rural de Campos, no Rio de Janeiro, 

que tinha sido criado em 1938, sendo este o mais antigo do país. 

 Construindo-se um retrato do sindicalismo no campo, no início da década de 1960, 

verificamos que em 1963 já havia no Brasil 270 sindicatos rurais e 10 federações sindicais 

oficialmente registradas, além de outras 33 federações aguardando registro oficial do 

Ministério do Trabalho. Os setores mais conservadores do sindicalismo rural, principalmente 

aqueles ligados à Igreja, promoveram a criação de um grande número de sindicatos e 

federações de trabalhadores rurais reconhecidos junto ao Ministério do Trabalho (CONTAG, 

2006).  

 Em 1963, um grupo de federações ligadas à Igreja realiza uma reunião em Recife - PE 

e funda a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CNTA)12. Em seguida, é 

solicitado ao Ministério do Trabalho seu reconhecimento. O Ministério do Trabalho, por sua 

vez solicita a realização de um Congresso Nacional para criar definitivamente a confederação 

da qual deveriam participar as 27 federações reconhecidas oficialmente. Dessa forma, no dia 

22 de dezembro de 1963, no Rio de Janeiro, com a participação de 475 sindicatos de 

trabalhadores rurais e 29 federações e lideranças sindicais representando os Estados de Goiás, 

Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, 

Pará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Santa Catarina, 

Piauí e Guanabara, foi criada a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(Contag), iniciando, imediatamente, a luta por seu reconhecimento oficial, o qual só veio a 

acontecer em 31 de janeiro de 1964, por meio do Decreto Presidencial nº 53.517 (CONTAG, 

2004): 

 
A Contag torna-se a primeira entidade sindical camponesa de caráter nacional 
reconhecida legalmente. Ajustaram em seu interior diversas concepções e correntes 
de pensamento, desde os setores mais à direita, setores da Igreja, provenientes das 
Ligas e os comunistas (CONTAG, 2004, p. 17). 
 

 No ano de criação da Contag, o país vivia uma grande efervescência política, em que o 

governo federal e alguns governos estaduais assumiram o discurso das reformas de base. 

Sendo assim, foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural (Lei 4.214), que concebia 

aposentadoria por invalidez ou por velhice. Isto foi resultado das lutas lideradas 

principalmente pelas Ligas camponesas no Nordeste, que se aliavam às lutas por direitos 

trabalhistas e reforma agrária, esta uma das principais bandeiras de luta do Movimento 

                                                
12 A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe (Fetase) possui um registro onde 
demonstra que foi filiada à CNTA. 
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Sindical dos Trabalhadores Rurais. 

 As reformas ocorridas no país, impulsionadas pela mobilização popular, fez com que a 

classe dominante tomasse medidas drásticas, com medo de que as reformas fossem o início de 

uma série de transformações radicais. Sendo assim, em março de 1964, o presidente da 

República João Goulart foi deposto por um golpe militar. O governo militar depôs o 

presidente e reprimiu duramente todos os movimentos populares, bem como perseguiu 

políticos e lideranças comprometidos com as reformas de base, além de instaurar a censura 

prévia nos meios de comunicação. A Contag, recém criada, não fica imune à intervenção 

militar, sendo vítima de violentos golpes sobre as lideranças de sua organização. 

 Antes do Golpe Militar, o governo de João Goulart tinha construído uma proposta para 

a primeira Lei da Reforma Agrária do Brasil, a qual, em 1964, foi promulgada. Mas a ditadura 

militar, alterou o texto da Lei, que foi denominada Estatuto da Terra. Por um lado, os 

militares definiram regras para os contratos de arrendamento e parceria, como resposta às 

reivindicações do Movimento Sindical e, por outro, incentivaram o pacote da Revolução 

Verde, que obrigou muitos agricultores familiares a saírem do campo, com um grande 

aumento da miséria na área rural e nas cidades. 

 Como demonstra Barreto neste excerto: 
 

Enquanto encarcerava, torturava, assassinava e exilava os trabalhadores organizados 
em qualquer tipo de entidade associativa, os militares agiam em várias direções 
garantindo os interesses das frações de classes dominantes, inclusive dos 
estrangeiros. Para tanto, desmobilizaram os trabalhadores oferecendo-lhes 
assistência médico-odontológica, promulgando legislação como o Estatuto da Terra 
onde previam a efetivação da reforma agrária almejada pelos segmentos sociais 
dominados do campo, criando a previdência social rural etc. (1999, p. 42). 
 

 Quando o Ministério do Trabalho intervinha nos sindicatos, federações e 

confederação, destituindo as direções, um tipo específico de sindicalista, os pelegos13, era 

indicado para conduzi-las em conformidade com as orientações do governo. Podemos citar, 

como exemplo, o fato que aconteceu com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura, que, em 1964, teve sua presidência ocupada por um deles. “Após a intervenção, 

foi constituída uma Junta Governativa que durante um ano administrou a Contag. No ano 

seguinte, uma diretoria foi eleita para administrar a entidade no período de 1965 a 1968 [...]” 

(CONTAG, 2004, p.17). Com os pelegos à frente da grande maioria das entidades sindicais, o 

                                                
13 A palavra tem como origem o pelego utilizado pelos cavaleiros gaúchos. Trata-se de um pedaço de lã de 
carneiro, colocado sobre a sela e preso por uma tira de couro chamada barrigueira, para que não escorregue. Sua 
função é amaciar o assento do arreio de lida com o gado. Essa postura intermediária, por analogia, passou àquele 
que deveria representar os trabalhadores, mas os amacia, para que estes não lutem por seus interesses 
(CONTAG, 2006). 
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assistencialismo foi mantido e fortalecido. 

  Devido à influência e à presença marcante do sindicalismo caracterizado de 

“amarelo” ou “peleguismo” na história do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, 

torna-se pertinente fazer alguns esclarecimentos sobre esta prática sindical. Este é um 

fenômeno antigo no sindicalismo brasileiro, configura a forte influencia de patrões e do 

Estado no movimento sindical. É constituído por uma enorme massa de dirigentes 

burocratizados, para os quais o sindicato tem apenas um papel assistencialista e de 

intermediário legal nas relações entre patrão e empregado. Esse é o aspecto político e social 

mais profundo da questão: o “pelego” é o agente dos patrões e do Estado no movimento 

sindical (ANTUNES, 1991).  

 Não é demais lembrar que a criação do Fundo de Assistência e Previdência do 

Trabalhador Rural (Funrural)14 e a atribuição de funções assistencialistas aos sindicatos, 

datados do final dos anos 1960, foram uma arma usada pelo regime militar para controlar e 

subordinar o movimento sindical. Hoje o feitiço se volta contra o feiticeiro e a luta por 

direitos previdenciários está fortemente presente na estrutura sindical.  

 A presença do peleguismo foi tão significativa no sindicalismo rural que, até nos 

tempos atuais, identificamos resquícios daquele período, quando Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais (STR's) identificam como principal função colaborar nos processos para 

benefícios previdenciários dos seus sócios, esquecendo, em muitos momentos, o objetivo 

principal do sindicato: defesa, coordenação e representação dos interesses profissionais e 

coletivos dos trabalhadores rurais, como consta no artigo 1º do seu Estatuto Social.  

 A partir de 1967, trabalhadores que resistiam à ditadura buscaram retomar o controle 

da entidade, buscando a organização dos sindicatos e federações. A formação se traduzia em 

praticas educativas para garantir núcleos organizados nos locais de trabalho e para fortalecer o 

processo de retirada dos interventores e sindicalistas pelegos, impostos nos sindicatos e 

federações pela ditadura (CONTAG, 2004). 

 Os meios de comunicação sindical foram fundamentais para garantir minimamente 

uma ação articulada nacional, regional e estadualmente. Eram boletins, revistas e jornais, que 

tinham como objetivo central a conscientização e a socialização das vitórias e lutas do 

MSTTR. A criatividade marcou esse período. O cerceamento das liberdades individuais e 

coletivas inibia qualquer divulgação de trabalhos que pudessem, em seu conteúdo, ser 

interpretado como “ofensivo” ao governo e à “ordem pública” (CONTAG, 2004). Como 

                                                
14 Criado pela Lei n. 4.214, no ano de 1963, consistia num sistema de previdência específico para os 
trabalhadores da área rural, com benefícios e formas própria de custeio. 
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podemos visualizar através de um entrevistado que, naquela época, fazia parte da direção da 

Contag, 

 
Eu quase fui preso novamente, por causa dos versos que eu escrevia para o 
Nordeste. Mas ai Zé Rotta entrou e conseguiu um Marechal para ser assessor da 
Contag. [...] Esse cara, começou com a revistinha que a gente fazia, ele revisava 
tudo: aqui passa, aqui não passa...Nos dava esse assessoramento. (dirigente sindical-
homem) 
 

 Através do trecho da entrevista, verificamos que a Contag só distribuía suas 

publicações depois da análise de um agente do exército. Mas, mesmo assim, ela conseguiu 

produzir materiais de divulgação para a conscientização dos trabalhadores rurais através de 

uma linguagem conotativa em que algumas vezes a censura não conseguia identificar as 

mensagens que estavam nas entrelinhas. 

 

 

2.4 - O SINDICALISMO RURAL SERGIPANO E A CRIAÇÃO DA FETASE: SUOR, 
LUTA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS 
 

 

 O Estado de Sergipe não destoa do contexto vivido pela sociedade brasileira nas 

décadas de 1950 e de 1960, quando os trabalhadores do campo estavam numa situação difícil, 

pressionados pelas oligarquias dos açucareiros e agropecuários no cenário sergipano, bem 

como pelo avanço da expansão capitalista no campo. Os movimentos sociais, atentos a todas 

essas transformações na sociedade brasileira e sergipana, começaram a se articular em esferas 

que reivindicavam os direitos dos trabalhadores rurais (SANTOS, 2007). 

 Torna-se pertinente relembrar que a visibilidade do homem do campo nas décadas de 

1950 e 1960 foi fruto das iniciativas dos segmentos sociais que buscavam apoio nas entidades 

da sociedade civil, das lutas encetadas pelas Ligas Camponesas, da proliferação de STR's 

orientados pela Igreja Católica e pelo PCB. A ação conjunta e as matrizes político – 

ideológicas diferenciadas levaram os segmentos sociais do campo a participarem 

politicamente, interferindo na vida do País (BARRETO, 1999). Contudo, devemos ressaltar 

que, no Estado de Sergipe, a formação dos primeiros sindicatos rurais é feita através de 

setores ligados à Igreja Católica. 

 Em 1960, os estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte iniciaram a campanha de 

sindicalização, chegando a Sergipe neste mesmo ano, trazida pelo então Bispo de Aracaju 

Dom José Vicente Távora, através do Movimento de Educação de Base (MEB). Inicialmente 
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foi criada uma comissão de sindicalização, que tinha como objetivo estudar o Movimento 

Sindical dos Trabalhadores Rurais e, posteriormente, a fundação dos sindicatos, sempre 

levando em considerações a doutrina da Igreja Católica. No início, as dificuldades eram 

enormes para a comissão realizar as suas atividades, pois os trabalhadores rurais não 

acreditavam que o sindicato viesse a melhorar suas condições de vida (econômica e social).  

 Participando ativamente do trabalho de conscientização dos trabalhadores rurais e 

outros segmentos populares, através das escolas radiofônicas, das caravanas culturais, do 

Movimento de Educação de Base (MEB) e das Comunidades Eclesiais de Bases (CEBs), a 

Igreja Católica exerceu um papel fundamental na mobilização e organização dos 

trabalhadores rurais sergipanos. Tanto é assim que, em 1962, ajudou a criar os seis primeiros 

STR's nos municípios de Aquidabã, Itaporanga d’Ajuda, Japaratuba, Nossa Senhora das 

Dores, Nossa Senhora da Glória e Simão Dias.  

A Igreja Católica atuou principalmente na área localizada à margem do Rio São 

Francisco, cuja Diocese de Propriá pautava-se pela Teologia da Libertação e pelos preceitos 

retirados de Puebla e Medelin. No entanto, um número significativo de Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais orientava-se por uma concepção conservadora do sindicalismo, 

atrelando-se ao Estado e aos empresários, burocratizando as ações das entidades sindicais 

conforme os preceitos dos militantes (BARRETO, 1999).  

Segundo um dos nossos informantes, o qual participou do MEB e de todo processo 

de fundação dos primeiros sindicatos, havia a interferência quase que única da igreja na 

constituição dos sindicatos rurais em Sergipe, 

 
Quem sempre tava nos ajudando era o pessoal da igreja, partido... nós nunca 
fizemos acordo nenhum com partido político, nenhum partido político procurou a 
gente  para dizer: “Sou desse ou daquele partido e somos nós que estamos lhes 
ajudando”. Não tivemos isso aí... foi um trabalho mais da igreja. (dirigente sindical-
homem) 
 

 Em um outro trecho dessa mesma entrevista, podemos verificar a relação direta entre 

Igreja e Sindicato: 

 
E aí, quando nasceu o sindicato de Aquidabã em 1962, então ele já nasceu forte, ele 
foi celebrado. A nossa eleição foi dentro da igreja de Aquidabã [...] Fizemos a 
diretoria dentro da igreja, e aí se criou o sindicato de Aquidabã e os outros 
sindicatos. (dirigente sindical-homem) 
 

 Em outra entrevista, verificamos também a participação da Igreja na constituição dos 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, balizada na Teologia da Libertação,   
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O Estado de Sergipe tem um dado interessante, que é a criação do Movimento, com 
um respaldo muito grande da igreja. A igreja tem um papel muito importante na 
criação dos movimentos. E no caso do Movimento Sindical foi um passo, 
assim...muito interessante e a gente teve Dom José Vicente Távora, que foi um bispo 
aqui do estado de Sergipe que contribuiu para o surgimento do Movimento Sindical, 
isso na década de 1960. (militante-mulher) 
 

A decisão de adotar os preceitos aprovados em Puebla e Medelin, optando 

preferencialmente pelos pobres, levou a diocese de Propriá a implantar o MEB, criar a CPT e 

as CEBs pelos municípios e povoados de toda área (municípios à margem do Rio São 

Francisco que tinham interferência da Diocese de Propriá) (BARRETO, 1999). 

 Com a criação e o reconhecimento dos seis primeiros sindicatos, iniciaram-se os 

trabalhos para fundar a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe 

(Fetase). Fundada em 11 de Junho de 1962 e reconhecida pelo Ministério do Trabalho em 18 

de julho de 1963, foi constituída a sua primeira diretoria: Joaquim Batista Sobrinho 

(Presidente), João Vicente do Nascimento (Secretário Geral) e Pedro José de Santana 

(Tesoureiro), na diretoria executiva e, tendo como suplentes Angelino Moura e Heleno Felix. 

Conselho fiscal foi composto por José Firmino Dias, José Visitas dos Santos e Antonio Paulo 

Araújo, em cuja suplência ficaram Lameno José dos Santos, José da Cruz e José de Santana 

Matos. (Ata de Posse da diretoria da primeira diretoria). 

 A Fetase está entre as primeiras federações criadas no país, as quais deram origem à 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, contribuindo para o processo de 

mobilização e formação política dos trabalhadores rurais organizados em entidades sindicais e 

participando da criação da estrutura do sistema Contag tal como o temos hoje (Anais do 1º 

CETTR de Sergipe, 2004, p. 12). 

 Nos anos subseqüentes à criação da Fetase, intensificou-se o processo de criação de 

sindicatos em todos os municípios do Estado. Contudo, no decorrer de alguns anos do regime 

militar (1964 a 1970), anos chamados pelos sindicalistas de 'anos de chumbo', em virtude da 

interferência do governo em toda a estrutura do movimento sindical (Contag, federações e 

STR's), houve uma inibição na criação dos sindicatos. Mesmo com essa interferência, alguns 

sindicatos continuaram sendo criados, muitos devido ao apoio da igreja, conforme demonstra 

a seguir:  
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Quadro 1: Sindicatos dos trabalhadores rurais por ano de fundação15 
Ano 1962 Aquidabã Itaporanga 

D'Ajuda 
Japaratuba N. Sra. da 

Glória 
N. Sra. das 

Dores 
Simão Dias 

 
Ano  
1963 

Barra dos 
Coqueiros 

Boquim Divina Pastora Estância Frei Paulo Itabaiana 

São Cristóvão Tomar do 
Gerú 

Ribeirópolis Laranjeiras   

Ano 
1964 

Carmópolis Riachuelo     

Ano 
1967 

N. Sra. do 
Socorro 

     

Ano 
1968 

Neópolis General 
Maynard 

Gararu    

Ano 
1969 

Cumbe São Domingos     

 
Ano  
1971 

Capela Carira Itabaianinha Itabí N. Sra. 
Aparecida 

Porto da 
Folha 

Rosário do 
Catete 

Siriri     

Fonte: Secretaria de Formação e Organização Sindical da Fetase, 2008. 

 

 Através da análise do quadro, podemos depreender que, durante o regime militar, 

principalmente nos anos de 1965 a 1967, mesmo com o manto protetor da Igreja sobre os 

trabalhadores rurais, não houve a fundação de nenhum sindicato. Somente em 1971, foi 

retomada a fundação de sindicatos, pois o ano de 1970 foi palco da pior seca da história 

nordestina, de modo que esse problema inviabilizou a organização sindical dos trabalhadores 

rurais sergipanos. 

 Depois da ditadura militar, processou-se a retomada do fortalecimento do MSTR. No 

Estado de Sergipe, esse fortalecimento se deu com a reorganização de vários sindicatos os 

quais elaboraram e encaminharam um documento solicitando a abertura dos mesmos à 

Presidência da República e ao Secretário da Casa Civil. Somente assim, os trabalhadores 

tiveram condições de se organizar cada vez mais. Em outubro de 1976, a Fetase contava com 

70 sindicatos fundados, 38 já reconhecidos pelo ministério do trabalho e com 4.200 

associados em todo o Estado de Sergipe. Em 1985 os STR's já estavam operando em 71 dos 

75 municípios sergipanos e, a partir de 1996, passaram a cobrir todo o estado. 

                                                
15 Colocamos somente os sindicatos que foram fundados antes da Ditadura Militar, bem como, os que 
foram fundados logo após o período mais rigoroso da Regime (1964-1970), segundo os sindicalistas. 
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 Atualmente, existem STR's em todos os setenta e quatro municípios do Estado, com 

exceção da capital Aracaju, perfazendo um total de aproximadamente 150 mil trabalhadores e 

trabalhadoras sindicalizados. Há toda uma dificuldade de se construir o retrato do MSTR no 

Estado de Sergipe, na medida em que a Fetase não possui um sistema que possa oferecer o 

número de trabalhadores rurais sindicalizados, com recorte de gênero e geração.  

 
 

2.5 - LUTAS PELA TERRA EM SERGIPE: A PARTICIPAÇÃO DO MSTR 

 
 

 Antes de falarmos sobre as lutas pela terra, torna-se pertinente mencionar os 

movimentos representativos dos trabalhadores rurais no campo sergipano, na atualidade, que 

são o Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) composto 

pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe (Fetase) e dos 

Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR's), O Movimento dos Sem Terra 

(MST) e o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). Temos ainda entidades ou 

instituições, a exemplo do Centro Dom José Brandão de Castro e a Diocese de Propriá, que 

têm tido uma participação relevante, seja no processo de mobilização e organização dos 

camponeses e sem-terra, seja como mediadores entre eles e o Estado, além das cooperativas e 

as associações comunitárias rurais (LOPES, 2003). 

 Na análise da literatura, notamos como são exíguos os registros sobre a luta por terra 

em Sergipe, principalmente quando levamos em conta a participação dos atores sociais em 

movimentos anteriores, a década de 1970. Dessa forma, segundo Lopes (2003), mesmo os 

primeiros STR's tendo surgido em 1962, é somente a partir do final dos anos 1970 que os 

movimentos de organização dos trabalhadores rurais começam a se afirmar e a se fazer mais 

presentes na vida social. Os STR's passam a existir em 74 dos 75 municípios sergipanos 

(somente a capital, Aracaju, não possui representação sindical, em virtude da condição 

predominantemente urbana, contudo, alguns poucos trabalhadores rurais são atendidos pelo 

sindicato de São Cristóvão) e, na segunda metade dos anos 1980, a Fetase, que os representa, 

passa a dividir espaço com o MST (LOPES, 2003). 

 Dessa forma, o início da luta por terra em Sergipe data do final dos anos 1970 e início 

dos anos 1980. Essa luta, como aconteceu em outros Estados, foi marcada pela violência, seja 

dos jagunços contratados pelos latifundiários que tiveram suas terras ocupadas, seja pela 
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polícia em obediência à decisão judicial de reintegração de posse reclamada pelo dono da 

terra. Este período foi marcado por grandes lutas e conquistas com as ocupações em grandes 

propriedades na região do Baixo São Francisco e do Alto Sertão Sergipano, onde, depois de 

muita luta e resistência, os latifúndios improdutivos foram desapropriados, transformando-se 

em áreas de assentamentos de reforma agrária. 

A concentração dos assentamentos no semi-árido sergipano e na região do Baixo São 

Francisco, até o final dos anos 1980, deve ser vista como decorrente de duas ordens de 

fatores: de um lado, são regiões com alta densidade de latifúndios improdutivos, com 

fazendas de criação extensiva de gado e habitadas por milhares de trabalhadores rurais e 

camponeses pobres; de outro lado, naquelas sub-regiões sergipanas, concentram-se os 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais mais combativos de Sergipe, cuja atuação é marcante 

junto às comunidades rurais, organizando-as e apoiando-as, principalmente nas lutas pela 

posse da terra (SILVA; LOPES, 1996). 

Sendo assim, citaremos algumas lutas pela terra, que ocorreram principalmente na 

década de 1980, as quais podemos considerar relevantes e expressivas pelos resultados que 

tiveram, não só em função da vitória dos trabalhadores que as encamparam, mas também pelo 

fortalecimento e surgimento dos movimentos sociais rurais que estiveram auxiliando os 

trabalhadores rurais. Primeiramente, podemos citar o conflito que envolveu os índios Xocós e 

proprietários da Ilha de São Pedro e das fazendas Caiçaras e Belém, em Porto da Folha. 

Posseiros da fazenda Santana dos Frades, na iminência de perder as terras que ocupavam 

havia anos em virtude da decisão de empresa Serigy-Seragro, que se dizia dona da área. A 

ocupação da Fazenda Barra da Onça, no município de Poço Redondo, em setembro de 1985, 

por trabalhadores rurais daquele município, de Nossa Senhora da Glória e de Porto da Folha. 

A constituição dos assentamentos Nova Esperança no município de Gararu; Lagoa das Areias 

em Monte Alegre de Sergipe e tantas outras, lutas pela terra que foram mobilizadas pelos 

diversos movimentos sociais do campo, a exemplo dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais 

(STR's), Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe (Fetase), 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Diocese 

de Propriá etc., e apoiadas pelos partidos políticos de esquerda, comunistas e socialistas, 

organizações de professores e de representação estudantil, personalidades e intelectuais locais. 

Ressaltamos que os registros não relatam a participação efetiva das mulheres nessas 

lutas, embora saibamos – através de dados não oficiais – que as mulheres participaram sim, 

como podemos visualizar no trecho de uma entrevista sobre alguns conflitos por terra: 
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A gente percebia, [...] na luta, na hora do conflito, as mulheres era quem estava à 
frente do enfrentamento com o poder judiciário, né?! com a polícia...sempre as 
mulheres estavam à frente. Mas na hora das discussões políticas, elas estavam 
nesses espaço, mas elas não colocavam sua forma de ver, sua forma de 
participar...porque essa discussão das relações de gênero, ela sempre foi ...talvez ... 
um pouco mascarada né?!. (militante-mulher) 
 

Esse discurso nos faz pensar que as mulheres trabalhadoras rurais sempre estiveram 

envolvidas ativamente na luta pela terra, no entanto, embora lhe fosse interditada a 

participação política. As próprias mulheres, por não se sentirem preparadas, por acharem que 

a luta “não era coisa para mulher”, fechavam as postas dos embates políticos à atuação 

feminina.  

 

 

2.6 – HISTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO MSTR: “PORQUE A LUTA 
NÃO É SÓ DOS COMPANHEIROS” 
 

 

Recentemente surgiram e se ampliaram movimentos sociais no campo que apontam 

para além da questão da terra, questões como salário e produção. Os mais novos movimentos, 

neste sentido, é o das mulheres. Seria errôneo, porém, entender que a presença de mulheres 

nas lutas sociais no campo, no Brasil, seja recente. As lutas no campo já produziram mulheres 

líderes do porte de Elizabeth Teixeira (das Ligas Camponesas), Maria Oneide Costa Lima 

(líder dos posseiros em São Geraldo, na conflagrada região do Araguaia-Tocantins), 

Margarida Maria Alves (Presidente do Sindicato de Alagoa Grande, na Paraíba, assassinada 

em 1983),16. Em todas as lutas, as mulheres se fazem presentes e empurram os próprios 

maridos: nas lutas de posseiros, dos sem-terra, das barragens, de assalariados, de integrados.  

Apesar disto, na análise da história oficial do sindicalismo rural, notamos que, em 

alguns momentos, não existe dois sexos, visto que não há praticamente menção ou registros 

da participação efetiva feminina na luta pelo surgimento do MSTR, sendo as mulheres, dessa 

forma, parte silenciosa da memória social. Isto é conseqüência do processo de socialização 

                                                
16 Ícones femininos na luta pela reforma agrária e por melhores condições de vida para os trabalhadores 
rurais. As duas primeiras deram continuidade a luta iniciada pelos seus respectivos maridos depois do 
assassinato destes. Elizabeth Teixeira, esposa de João Pedro, fundador da Liga Camponesa de Sapé na Paraíba, 
acompanhava o marido na mobilização e nas reuniões da Liga. Depois da morte dele 'pela mão do latifúndio' 
assumiu seu lugar de liderança e continuou com a luta pela reforma agrária. Maria Oneide Costa Lima, casada 
com Raimundo Ferreira Lima, o Gringo, deu continuidade a luta encampada pelo marido, após sua morte, depois 
de ser eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia (PA). Margarida 
Alves, iniciou na luta também pelos mesmos motivos. Já Margarida Alves, que era presidente do STR de Alagoa 
Grande (PB) e lutava em defesa dos trabalhadores oprimidos, foi assassinada na porta da sua casa pelos 
latifundiários da Paraíba, diante do marido e do filho. 
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diferenciado para homens e mulheres, no qual estas sempre ouviram que “sindicato é coisa 

para homem”, ficando restritas ao seu papel de mãe e esposa dentro do lar. 

 Apesar de a figura feminina não estar como protagonista na história oficial, as 

mulheres trabalhadoras rurais sempre estiveram presentes nas lutas sociais do campo. Sua 

participação de maneira organizada no MSTR, entretanto, é um pouco mais recente, 

sobretudo no final dos anos 1970 e início da década de 1980. Elas reivindicavam direitos e 

benefícios para todos os trabalhadores rurais, mas também se envolviam nas reivindicações 

específicas para as mulheres (benefícios sociais, garantia de espaço e voz no MSTR, entre 

outras). Isto era necessário, uma vez que as mulheres precisavam conquistar e demarcar seu 

terreno de atuação e reivindicação, mas sem esquecer a luta da categoria de trabalhadores 

rurais. 

 Esse espaço de atuação e reivindicação não se tratava somente da sociedade, mas 

também do Movimento Sindical Rural, posto que, até o início da década de 1980, 

predominava a visão de que a mulher trabalhadora rural era dependente do marido, 

companheiro ou pai, não sendo necessária, portanto, a sua sindicalização. Elas recebiam a 

carteira de “dependente do sócio”17. Desse modo, faremos aqui uma periodicização da 

participação, das reivindicações e das conquistas das mulheres no maior espaço de 

deliberação do MSTR, os Congressos Nacionais dos Trabalhadores Rurais ocorridos durante 

toda sua história. 

 O 1º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais (CNTR) aconteceu em dezembro 

de 1963, solicitado pelo Ministério do Trabalho, para a fundação da Contag. Nesse período, 

as principais discussões e reivindicações eram por melhores condições de trabalho e, 

principalmente, pelo direito a benefícios previdenciários (auxílio doença, aposentadoria etc.) 

para todos os outros trabalhadores. A realização desse congresso teve como objetivo principal 

a unicidade da categoria trabalhador rural numa Confederação (CONTAG, 2004). 

Em maio de 1973, quando foi realizado o 2º Congresso Nacional dos Trabalhadores 

Rurais (CNTR), o país encontra-se sob a égide do governo militar. Mesmo assim, o 2º CNTR 

contou com a participação de 700 delegados sindicais em Brasília. Através da análise dos 

registros, percebemos que já é nesse Congresso que surgem as primeiras propostas voltadas 

especificamente para as mulheres e a juventude trabalhadora rural. Essas propostas giravam 

em torno do reconhecimento da mulher enquanto trabalhadora rural pelo Funrural, na defesa 

                                                
17 As mulheres não possuíam direito à sindicalização, sendo como os filhos, dependentes dos seus 
respectivos maridos em relação aos benefícios oferecidos pelo sindicato. 
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da educação de qualidade no meio rural, fazendo com que os seus filhos e elas próprias 

tivessem acesso a outras culturas para sua auto-promoção e desenvolvimento, na busca por 

ampliar e qualificar o nível ténico-profissional na agricultura.  

A proteção social à maternidade é uma das primeiras bandeiras das mulheres 

trabalhadoras rurais do MSTR pelo seu reconhecimento. Essa luta começa em 1973, quando 

elas reivindicam que seja concedida à trabalhadora rural, como tal reconhecida pelo Funrural, 

o “auxilio-gestante”, no período compreendido entre seis semanas antes e seis semanas após o 

parto. A proposta não se constituía em novidade, pois o Art. 55, letra “A” do Estatuto do 

Trabalhador Rural, já assegurava à mulher o salário-gestante. A novidade era sua extensão a 

todas as mulheres que prestam serviços no campo (Anais do 2º CNTR, 1973). 

As demais reivindicações, que incluíam implicitamente as mulheres, como salário-

família, auxílio natalidade, auxílio doença e auxílio-reclusão, eram relacionadas aos direitos 

do homem como provedor da família, porém extensivo à sua família e mulher quando ele 

estivesse, de alguma forma, impossibilitado de trabalhar (CONTAG, 2002). Dessa maneira, 

as mulheres só tinham acesso aos benefícios mediante a figura do marido, ou de algum 

membro da família do sexo masculino maior de 16 anos. Essa 'dependência' por parte da 

mulher, beneficiária do marido, tornou-se, alguns anos depois, questão de pauta e de luta, 

compreendendo uma discussão de extrema relevância para as mulheres do campo. 

O 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais é um dos marcos políticos mais 

importantes da história do sindicalismo rural, reunindo 1.500 congressistas, em maio de 1979, 

em Brasília. Entretanto, mesmo com as conquistas obtidas no 3º CNTR (luta por um salário- 

mínimo que garantisse uma vida digna para o trabalhador e sua família; luta em defesa do 

Salário Maternidade para as mulheres trabalhadoras rurais, entre outras), este congresso 

reafirmou a supremacia masculina, ao afirmar que a titulação da propriedade fosse concedida 

apenas ao homem “chefe de família” ou “aos jovens que venham a constituir família”. Essa 

decisão reforçou a exclusão das mulheres trabalhadoras rurais da titulação da propriedade e 

reafirmou uma 'chefia' masculina para a família (CONTAG, 2002, p. 12). 

O 4º CNTR realizado em Brasília, no ano de 1985, foi o maior congresso da história 

da categoria, com 4.100 delegados e uma expressiva participação de mulheres. Dentro da 

conjuntura política nacional, este congresso é muito significativo, posto que acontece no 

período de redemocratização do país, com o início do primeiro governo civil, após 21 anos de 

ditadura militar. 

Desse modo, no cenário de efervescência política, as mulheres trabalhadoras rurais 
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participaram ativamente da construção da pauta geral do MSTR. Pela primeira vez na história 

dos Congressos Nacionais dos Trabalhadores Rurais os cartazes e materiais do congresso 

evidenciavam as figuras de um homem e uma mulher, apontando o reconhecimento da 

presença política e produtiva das mulheres rurais. Pela primeira vez, nas resoluções dos 

congressos da categoria, as questões trazidas pelas mulheres trabalhadoras rurais ganham 

destaque, tanto em pontos específicos como nas questões gerais. Seguem abaixo algumas 

destas reivindicações presentes nos Anais do 4º CNTR (1985): 

 

l reconhecer a participação da mulher no processo produtivo e não mais dependente do 

marido, doméstica ou do lar; 

l sindicalização da mulher trabalhadora rural; 

l igualdade de oportunidades e de salários entre homens e mulheres; 

l licença maternidade de 120 dias com salário integral e serviços leves para as gestantes 

assalariadas rurais. 

 

 É possível imaginar a dificuldade enfrentada pelos homens que faziam o Movimento 

Sindical para identificar a mulher como “trabalhadora rural”. A oposição masculina 

dificultava a sindicalização das mulheres, uma vez que não eram vistas como pertencentes à 

categoria de “trabalhadores rurais”, mas sim como domésticas ou do lar. Esta visão não 

pertencia somente a homens, as mulheres também tinham dificuldade em se identificarem 

como trabalhadoras rurais. Percebemos assim que, para garantir a participação das mulheres 

nos sindicatos, foi necessário deliberar, dentro de um congresso da categoria, a importância da 

sindicalização das mulheres. Mas isto só não bastou, foi necessário ainda todo um processo de 

conscientização nas bases, para que os homens aceitassem essas mulheres. Como demonstra 

Cordeiro (2006) logo a seguir: 

 
Como hierarquicamente a Contag está no topo da estrutura sindical, as mulheres se 
sentiram legitimadas para pressionar os sindicatos e a própria Federação. Em 
algumas localidades as mulheres desenvolveram atividades econômicas para 
viabilizar a campanha de sindicalização [...] foi feito todo um trabalho de 
formiguinha, enfrentando tensões e discordâncias nas várias instâncias do 
movimento sindical (p. 226). 
 

 Embora deliberada em Congresso a importância da inclusão das mulheres do campo 

no Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, houve todo um trabalho das mulheres para 

que isso se efetivasse nas suas bases (sindicatos e federações), uma vez que havia a 

preocupação de muitos dirigentes sindicais num fortalecimento dessa deliberação do 
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congresso. 

 Assim, o 4º CNTR se destacou pela participação efetiva das mulheres trabalhadoras 

rurais. Algumas mulheres integrantes do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do 

Nordeste (MMTR/NE), organização que estava em seu processo de surgimento e 

consolidação, redigiram uma Moção de apoio à luta da mulher trabalhadora rural, 

reivindicando o enquadramento da mulher no regime de agricultura familiar e solicitando o 

reconhecimento desta como trabalhadora rural e não como 'do lar' e suas variações: 
 
Box 1: Moção de apoio à luta da mulher trabalhadora rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Essa Moção demonstra o início do processo de reconhecimento da mulher enquanto 

trabalhadora rural pelo MSTR, com o intuito de que ela possa ter acesso aos benefícios já 

disponibilizados para o trabalhador rural “chefe de família”. Essa moção demonstra ainda a 

tomada de consciência de algumas mulheres, na medida em que não era só o MSTR, os 

órgãos públicos e os homens que não as reconheciam enquanto trabalhadoras rurais, mas 

Moção de apoio à luta da mulher trabalhadora rural 
Considerando que há necessidade de uma maior participação da MULHER 
trabalhadora rural no Movimento Sindical e que diversos fatores dificultam esta 
participação, especialmente a discriminação da legislação em relação à mulher 
rural, agricultora e assalariada; 
Considerando que a mulher, esposa do mini e pequeno trabalhador rural, não 
recebe benefícios previdenciários, tais como: aposentadoria, auxílio acidente de 
trabalho etc., em decorrência da legislação; 
Considerando que a legislação previdenciária rural discrimina a MULHER 
AGRICULTORA, considerando-a como dependente, sem direitos quando, na 
verdade, é uma profissional da agricultura tal qual o homem; 
Considerando que esta trabalhadora rural (agricultora) está integrada ao REGIME 
DE ECONOMIA FAMILIAR e nunca tem conseguido se identificar como tal 
perante os órgãos públicos e a legislação pertinente; 
Considerando que ela não pode continuar aceitando que lhe chamem de 
“doméstica” ou “do lar”, pois esta é outra categoria profissional já reconhecida e 
característica do meio urbano; 
Considerando que, por estes motivos, dificulta-se a sua participação no 
movimento sindical e político nacional, bem como descaracteriza a sua função, 
criando conflito em relação à trabalhadora rural assalariada; 
Considerando que a realização da REFORMA AGRÁRIA irá eliminar a figura da 
mulher trabalhadora rural assalariada, pois esta passará a trabalhar em regime de 
economia familiar, tal qual a maioria das mulheres Trabalhadoras Rurais do Sul. 
Considerando que a Constituição garante direitos iguais para trabalhos iguais, 
“Que a mulher trabalhadora rural em regime de economia familiar, seja 
reconhecida como trabalhadora rural agricultora”.  

Brasília, 29 de maio de 1985. 
 
Moção de Apoio apresentada no 4º CNTR, em maio de 1985. 
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algumas delas mesmas tinham dificuldade de enquadrar a sua atividade dentro do núcleo da 

agricultura e de se reconhecer como trabalhadoras rurais. 

O 5º CNTR aconteceu em 1991, após a estruturação da Contag em secretarias 

específicas e seus setores. O Setor de Formação Sindical e a Comissão Nacional de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais passam a ser coordenados pela vice-presidência da entidade, cargo 

exercido anteriormente por Aloísio Carneiro. Apesar disso, a trajetória pela autonomia das 

mulheres na diretoria da Contag levaria, ainda, algum tempo para lograr êxito (CONTAG, 

2002). 

Neste Congresso, as mulheres fazem o debate político de questões antes reservadas ao 

mundo privado. Temas como trabalho doméstico, autonomia sobre o corpo, direito ao 

planejamento familiar, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e o aborto são 

debatidos nas Comissões Temáticas do Congresso (Anais do 5º CNTR). É nesse CNTR que é 

eleita a 1ª mulher na diretoria da Contag, a sergipana Gedalva Fonseca, ainda que em um 

cargo da suplência. Isto representava o resultado de todo um processo de reivindicação das 

mulheres trabalhadoras rurais por espaço dentro do MSTR. 

Podemos destacar alguns pontos presentes nos Anais do 5º CNTR, os quais tratam 

tanto da importância da assimilação da discussão de gênero por todos os membros do MSTR, 

bem como a relevância de se fazer cumprir alguns direitos assegurados para as mulheres: 
 

Box 2: Alguns pontos de reivindicação presente nos Anais do 5º CNTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A luta contra a opressão é uma tarefa de toda a classe trabalhadora, e o 
movimento sindical deve assumir de fato a luta contra a discriminação das 
mulheres como uma questão sindical de interesse não apenas da mulher, mas de 
todos nós que lutamos por uma sociedade justa e igualitária; 
 
• Garantir, através da luta, os novos direitos sociais conquistados pelas mulheres 
trabalhadoras rurais na Constituição: Direito à terra; Igualdade salarial; 
Previdência e aposentadoria; Co-participação na chefia familiar e de empresa; 
Licença maternidade de 120 dias; Creche para as assalariadas rurais; Saúde e 
educação não sexistas; 
 
• Incentivar o debate sobre as relações de gênero, lutando contra práticas 
sexistas de discriminação das mulheres no interior do Movimento Sindical e no 
conjunto das lutas dos trabalhadores; 

 
• Incorporar a análise de gênero ao programa de formação sobre a questão rural. 

 

Anais do 5º Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, Brasília – 1991. 
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Notemos que as discussões com relação à eqüidade entre homens e mulheres dentro do 

MSTR, bem como a importância de incorporar as bandeiras de luta das mulheres, como 

bandeiras de luta para todo o Movimento, já estavam avançadas. O problema, entretanto, 

constituía-se em colocar em prática, principalmente nas bases (sindicatos e federações) estas 

discussões referentes à mulher no MSTR. 

No 6º CNTR, realizado em 1995, as delegadas apresentaram uma moção repudiando a 

exclusão das mulheres no processo de discussão e negociação das chapas que elegeriam a 

nova Diretoria. As negociações entre os dirigentes da Contag e da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) se deram “de forma fechada, anti-democrática e discriminatória, e os 

compromissos assumidos com as mulheres de assegurar a representação das mulheres na 

Executiva da CONTAG ficou esquecido” (CONTAG, 2002, p. 23). 

Segundo consta em CONTAG (2002), a atitude política das mulheres, ao criticar a 

composição da direção da Confederação, materializou os desafios, limites e contradições de 

articular a luta das mulheres trabalhadoras rurais por dentro o MSTR. Aflorou, também, a 

necessidade da Comissão Nacional de Mulheres (CNM) da Contag unificar posições em torno 

das propostas específicas, estendendo os compromissos estabelecidos entre elas e as forças 

políticas.  

Apesar de não ter havido a eleição de uma mulher para o cargo de direção ao nível 

nacional, a CNM conseguiu a aprovação da regulamentação da Comissão Nacional de 

Mulheres Trabalhadoras Rurais (CNMTR) nos estatutos da Contag e a garantia da discussão 

da temática de gênero em todos os cursos e atividades promovidos pelo MSTR. 

O enfrentamento da discriminação e da dependência motivaram a criação de 

Comissões de Mulheres Trabalhadoras Rurais no MSTR em diversos estados. O principal 

objetivo era introduzir no Movimento Sindical a luta específica das mulheres trabalhadoras 

rurais, como parte significativa da categoria: cerca de 2 milhões de trabalhadoras rurais 

sindicalizadas, para um universo de 9 milhões de associados em 3.200 sindicatos. Para cada 8 

sindicatos havia, pelo menos, uma mulher na direção na década de 1990 (CONTAG, 2002). 

Assim, a criação de uma comissão específica composta por mulheres para discutir e 

propor políticas de mulheres, significou um espaço para o fortalecimento das mulheres tanto 

dentro do MSTR, como em outros espaços da sociedade. O Box 3 a seguir, demonstra o 

processo de eleição da 1ª coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais (CNMTR), o que representa um marco da luta feminina, visto que durante alguns anos, 

quem ocupava a coordenação da CNMTR era o Vice-presidente da Contag. 
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Box 3: Notas sobre a eleição da primeira mulher coordenadora da CNMTR 

Comissão Nacional elege a primeira coordenadora Nacional  

Numa reunião ampliada da Comissão Nacional de Mulheres 
Trabalhadoras Rurais (CNMTR), em 17 de novembro de 1995, em Brasília (DF), 
quando participaram coordenadoras estaduais efetivas e suplentes, foi eleita a 
primeira coordenadora da CNMTR, Margarida Pereira da Silva (Ilda de PE). 
Logo em seguida, Ilda foi apresentada e referendada no Conselho Deliberativo da 
Contag.  

Apesar da coordenação nacional estar vinculada a Secretaria de 
organização e formação sindical, a nossa maior vitória foi ter uma coordenadora 
escolhida por mulheres de todas as regiões do País e em reunião específica, 
liberada nacionalmente, com direito a voz e a voto na executiva da Contag. 

Para ocupar seu espaço dentro do movimento sindical, as mulheres 
criaram as comissões de mulheres trabalhadoras rurais no MSTR, que funcionam 
nos sindicatos, nos pólos e regionais, nas federações e na Contag. As comissões 
municipais são compostas por trabalhadoras rurais eleitas em seu respectivo 
sindicato. As estaduais são compostas por trabalhadoras eleitas nos pólos ou 
regionais. Atualmente, alguns estados estão ampliando esta forma de 
organização, constituindo coordenações regionais de mulheres trabalhadoras 
rurais.  
 

Revista A Mulher e o MSTTR: Trajetória de lutas. CONTAG, 2002, p.35. 

 

Atualmente, a Coordenação de Mulheres Trabalhadoras Rurais - Nacional, Estadual ou 

Municipal - não está mais atrelada diretamente à Secretaria de Formação e Organização 

Sindical, sendo autônoma. Suas coordenadoras são eleitas juntamente com toda a diretoria. A 

criação das coordenações e, conseqüentemente das comissões de mulheres, ocasionou 

sobremaneira uma maior participação das mulheres nas direções do MSTR. 

À primeira vista, o 7º CNTTR, realizado em abril de 1998, já se configura de forma 

diferente, principalmente para as mulheres, na medida em que, a partir desse Congresso, ele 

deixa de se chamar Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais para se chamar Congresso 

Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. O acréscimo de apenas uma letra 

representa, para a grande maioria das mulheres que fazem parte do Movimento, o resultado do 

crescente empoderamento18 e reconhecimento das mulheres. 

Para a grande maioria das mulheres do movimento, é somente no 7º Congresso que o 

sexo feminino figura como o protagonista dos processos políticos do MSTR e da construção e 

implementação do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável. 

                                                
18 É entendido como um instrumento através do qual as pessoas, as comunidades e/ou organizações 
tornam-se autônomas dentro dos processos coletivos e sociais, passando a controlar suas ações e decisões através 
da reivindicação de direitos. 



 

 

68
 

 

 
Aprovar a cota de, no mínimo, 30% de mulheres na diretoria de todas as instâncias 
do MSTTR exigiu muita habilidade, poder de convencimento e de negociação, 
dentro e fora das forças políticas. Para isso, as mulheres trabalhadoras rurais 
superaram as divergências existentes entre as duas chapas que disputavam as 
eleições para a Diretora da Contag (CONTAG, 2002, p. 25). 
 

 Nesse Congresso, foi aprovada a obrigatoriedade da cota de, no mínimo, 30% de 

mulheres em todas as instâncias do MSTR, enquanto princípio estatutário, e 50% de 

participação das mulheres nos espaços de formação do MSTR. Proposta essa que qualificou e 

reconheceu, ainda mais, o empoderamento das mulheres trabalhadoras rurais dentro do 

MSTR. 

Frente a todo esse processo de luta por espaço no MSTTR e à necessidade de 

reivindicar direitos e políticas públicas, a CNMTR, em 1999, decidiu fazer uma mobilização 

de massa que incorporasse questões específicas das mulheres e questões gerais da categoria, 

num claro recorte de gênero e de classe, foi assim pensada a Marcha das Margaridas. 

 A Marcha das Margaridas, organizada pela Contag, federações e STTR's em conjunto 

com entidades parceiras, é a maior mobilização nacional de mulheres já realizada na história 

do país, seja pela sua capacidade de mobilização de uma forma irreverente e ousada, seja pela 

repercussão política desta ação para dentro e fora do Movimento Sindical dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais. 

A proposta desta marcha nasceu do movimento de mulheres de Quebec (Canadá), 

quando, em 1995, cerca de 850 mulheres marcharam 200 quilômetros contra a pobreza, sendo 

recebidas por mais de 15 mil pessoas em Quebec, em frente à Assembléia Nacional. 

O nome escolhido para a marcha das trabalhadoras rurais faz uma homenagem à líder 

sindical Margarida Maria Alves, assassinada a mando de latifundiários e usineiros do “grupo 

da Várzea”, em 12 de agosto de 1983, na cidade de Alagoa Grande (PB), na porta de sua casa, 

diante do marido e do filho. Margarida era, desde 1973, presidenta do STR de Alagoa Grande. 

Sua atuação em defesa dos trabalhadores oprimidos incomodava aos poderosos beneficiados 

com a estrutura do latifúndio. 

A Marcha das Margaridas sempre acontece no período de três em três anos, no mês de 

agosto, mês do aniversário da morte de Margarida Alves, uma forma de protestar contra todas 

as formas de discriminação e violência que as mulheres, principalmente as do campo, vivem 

diariamente.  

A primeira Marcha aconteceu em 2000, com a simbologia de ter 2.000 mil razões para 

marchar “Contra a Fome, a Pobreza e a Violência Sexista”. As publicações da Contag 
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informam que a marcha contou com aproximadamente 20 mil mulheres. 

A segunda Marcha, realizada em 2003, teve a participação de um número maior de 

mulheres e homens, com aproximadamente 40 mil pessoas. A maior mobilização de massa 

organizada pelas mulheres trabalhadoras rurais no Brasil teve como resultados, além da 

visibilidade e reconhecimento social, a negociação de programas e políticas públicas voltados 

para o acesso das mulheres à terra, assistência técnica, crédito, políticas sociais e direitos à 

cidadania. 

A terceira Marcha das Margaridas, excepcionalmente, aconteceu em 2007, porque as 

organizadoras da Marcha entenderam que não seria viável a negociação da pauta de 

reivindicações com um governo que estava no seu último ano de mandato. A Marcha de 2007 

tinha por meta colocar nas ruas de Brasília 50 mil mulheres de todo o país, contudo a meta 

não foi alcançada, participando da Marcha das Margaridas, cerca de 40 mil mulheres. 

 Um outro dado relevante diz respeito à participação dos homens na Marcha das 

Margaridas. Nessa última, a organização da mobilização teve dificuldade em acomodar todos 

os homens, uma vez que o número de homens que participaram da Marcha foi superior ao que 

a organização esperava. Isto nos faz pensar que está havendo por parte dos homens o 

entendimento de que as questões específicas da mulher têm uma dimensão social e que a 

discriminação e a opressão que recaem sobre a mulher afetam toda a classe trabalhadora. 

O 8º e o 9º Congresso dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, ocorridos em 2001 e 

2005 respectivamente, discutem, na Comissão de Trabalho, questões de gênero, 

principalmente o fortalecimento das reivindicações que já estão em todos os Anais dos 

Congressos anteriores. Além disso, ambos ressaltam a importância do fortalecimento, 

ampliação e qualificação das Comissões de mulheres em todas as instâncias do MSTTR, bem 

como a aprovação de mecanismos de monitoramento e fiscalização que assegurem o 

cumprimento da política de cotas de mulheres em todas as instâncias do MSTR. Para tornar 

efetiva esta deliberação, foi proposto que seja incluído, no Estatuto da Contag e das 

federações, que a Comissão de Ética e as Comissões de Mulheres, respeitadas as suas 

competências e atribuições, acompanhem, monitorem e fiscalizem a aplicação desta política 

em todas as instâncias do MSTR (Anais do 8º e 9º CNTTR). 

No geral, podemos perceber como foram lentas e dolorosas essas conquistas, uma vez 

que, desde o 3º CNTR, dizia-se, nos Anais dos Congressos, que as questões que envolviam as 

mulheres trabalhadoras rurais estavam em pauta. Contudo, mesmo com a criação de uma 

Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais no 5º CNTR, composta por mulheres 

de todos os estados, elas estavam sendo 'coordenadas' por um homem que, além de coordenar 
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a comissão de mulheres, ocupava a vice-presidência.  

A primeira mulher eleita para a suplência da diretoria da Contag, conforme já 

mencionado, foi Gedalva Fonseca de Nossa Senhora do Socorro/SE, em 1989, quase 30 anos 

após a sua fundação. As mulheres só começam a participar efetivamente da diretoria da maior 

entidade sindical da América Latina, atualmente com 4.100 sindicatos, 27 federações filiadas 

e aproximadamente 27 milhões de trabalhadores e trabalhadoras associados, a partir do 7º 

CNTTR, com a eleição de três mulheres para a diretoria executiva da Contag, inclusive para a 

CNMTR. 

As conquistas das mulheres trabalhadoras rurais dentro do movimento sindical, 

retratadas nas resoluções dos congressos da categoria, são frutos de uma longa trajetória 

política. No entanto, “os anais dos congressos não revelam a proeza dessas mulheres que 

sempre fizeram política pensando em um sindicalismo cidadão, combativo e comprometido 

com a superação da desigualdade entre mulheres e homens” (CONTAG, 2002, p. 31). Foi 

necessário ter muita habilidade e determinação para romper as barreiras de um Movimento 

exclusivamente masculino e extremamente machista, segundo o qual 'sindicato não é lugar 

para mulher'. 

Mesmo os anais não transparecendo toda a luta das/pelas mulheres, verificamos, ao 

longo da história do MSTR, a participação efetiva e essencial das mulheres trabalhadoras 

rurais para que elas fossem assim reconhecidas e conquistassem seus espaços. Entretanto, 

apesar dos avanços, ainda há muito para ser conquistado. 
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III CAPÍTULO  
O SEXO (IN) VISÍVEL NA LUTA DO CAMPO: PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO 

MSTTR EM SERGIPE 
 

 

A participação das mulheres na direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais tem 

aumentado nos últimos anos. O movimento sindical rural, historicamente masculino, não 

aceitava mulheres associadas até início dos anos 1980. Hoje as mulheres vêm ocupando 

cargos nas direções executivas, o que não significa que os sindicatos tenham mudado suas 

práticas discriminatórias. Neste capítulo, analisamos a participação das mulheres e as relações 

de gênero no Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais em Sergipe. É uma batalha 

constante aliar reivindicações de classe à busca por igualdade de gênero e poder. Às vezes, as 

mulheres precisam escolher uma das bandeiras. 

A história da participação das mulheres no Movimento Sindical dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras em Sergipe, não difere muito da história geral do Movimento, na qual 

mulheres tiveram muita dificuldade em demarcar e ocupar o seu espaço. Como vimos, o 

surgimento do MSTR no estado de Sergipe datou do início da década de 1960. Ao revisitar 

sua história, através das eleições da Federação, bem como dos relatos de alguns entrevistados, 

notamos que a participação das mulheres foi tardia, dificultada pela visão tanto do homem 

como da própria mulher com relação ao seu papel social. A mulher muitas vezes era 

considerada útil somente para o trabalho reprodutivo (cuidar da casa, da horta que ficava 

próxima as casas, das crianças e da educação destas) e não para participar de movimentos 

sociais.  

A participação de mulheres em movimentos sociais no campo toma uma característica 

singular principalmente a partir da década de 1980, quando são realizados os primeiros 

encontros voltados para problemas que lhes são específicos. Tal fato não implica que a 

mulher estivesse ausente das lutas travadas por camponeses e trabalhadores rurais em 

momentos anteriores. No entanto, observa-se, nessa época, uma mudança na qualidade da 

participação. Até então, a inserção feminina nos movimentos sociais do campo realizava-se, 

normalmente, através da participação dos respectivos maridos ou de outros familiares. É o 

caso de Elizabeth Teixeira, Margarida Alves e Maria Oneide, entre outras. Nesses casos, a 

liderança se firma com a morte do marido, fato que a conduz a substituí-lo, assumindo então o 

compromisso com a luta, numa demonstração de capacidade de liderança e de coragem 

desproporcionais à imagem que a sociedade lhe atribuía: aquela que deve ficar em casa, 
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cuidar dos filhos e obedecer às ordens (do marido ou do pai). Talvez a força dessa liderança 

estivesse justamente na quebra dos valores tradicionais constitutivos da identidade feminina e 

na inversão radical de papéis. 

  Para essas mulheres, a participação no movimento dos trabalhadores não era motivada 

por reivindicações específicas de sua condição de mulher, mas integrava o conjunto de lutas 

de sua categoria social contra a exploração ou contra a expropriação. Nesse momento, as 

distinções de gênero não importavam. O que mobilizava era o re-conhecimento de pertencer a 

determinada categoria social e política, que atribuía indistintamente a homens e mulheres uma 

única identidade coletiva.  

Há um certo consenso de que, na década de 1990, a partir de algumas ações 

institucionais, ocorreram efetivamente alterações substanciais nesse quadro descompassado, 

particularmente porque foi colocada, na agenda do movimento sindical, a discussão sobre a 

eqüidade entre homens e mulheres no interior dessas instituições (SARTORI, 2001). 

 

 

3.1 - PROCESSO DE INSERÇÃO DAS MULHERES NO MSTTR NO ESTADO DE 
SERGIPE 
 

 

As mulheres sempre sofreram discriminação e passaram por diversas dificuldades 

para serem aceitas nos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, instituições vistas como um 

ambiente quase que exclusivamente masculino, de modo que foi penoso aos dirigentes 

sindicais e esposos aceitar a presença feminina. O embargo à presença feminina foi minado 

aos poucos, tal como fica evidente no discurso de um dos nossos informantes: 
 

[...] as primeiras mulheres que entraram não tinham marido, eram mulheres 
independentes. Essas mulheres foram as quais primeiro se organizaram dentro do 
movimento sindical, porque as mulheres que tinham marido tinham mais dificuldade 
porque os espaços eram sempre para os maridos estarem no sindicato fazendo as 
discussões e as mulheres que não tinham marido, não tinham quem impedissem, elas 
iam. Graças a elas e a outras mulheres que se aliaram a elas, sendo consideradas 
muitas vezes como mulheres rebeldes, porque desobedecia, às vezes, aos 
maridos.(dirigente sindical - mulher) 

 

Desde sua origem, o Movimento Sindical Rural foi visto e determinado como espaço 

social exclusivamente masculino. Isso é fruto da determinação histórica em que o lugar da 

mulher era no ambiente privado e o do homem, no espaço público. Por isso, a mulher pouco 

participava do processo de discussão e surgimento do MSTR, uma vez que, no processo de 
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mobilização das pessoas para participar do Movimento de Educação de Base (MEB), que a 

partir do qual os Sindicatos foram criados, dificilmente as mulheres eram escolhidas para 

participar da capacitação em Aracaju. O depoimento abaixo confirma este fato:  

 
Quem era convidado para participar das reuniões em Aracaju eram os homens. 
Quem é que tinha sua mulher naquela época para mandá-la para Aracaju para fazer 
um curso? Quem tinha uma filha para mandar participar de um curso? (dirigente 
sindical-homem). 
 

Dessa forma, notamos que o papel construído socialmente para a mulher dificultou 

sobremaneira a sua inserção e aceitação no MSTR. Contudo, quando as mulheres decidiram 

participar dos STTR's levadas por diversos fatores (através dos pais, dos maridos, pela própria 

luta dos trabalhadores, pelos benefícios), houve inicialmente uma dificuldade para aceitá-las 

no sindicato.  

A dificuldade de aceitação da mulher como sócia acontecia tanto por parte dos 

dirigentes sindicais como pelos maridos de algumas mulheres. Ou seja, havia uma proibição 

velada em relação à participação das mulheres nos sindicatos. Velada porque não existia algo 

que proibisse abertamente; no entanto, os homens que estavam na direção dos sindicatos, 

algumas vezes, criavam muitos empecilhos para as mulheres serem sindicalizadas. Podemos 

verificar isto em trechos de diferentes entrevistas: 

 
As mulheres eram dependentes dos associados, dependentes dos esposos. Eles se 
associavam e não precisava que ela se associasse, porque ela era dependente, todos 
os direitos e benefícios que tivesse no sindicato ela como esposa do associado, 
dependente no sindicato, como os filhos também eram dependentes, elas tinham 
todo o direito. (dirigente sindical-homem) 

 

Em uma outra entrevista, ainda sobre a dependência da mulher com relação ao 

marido no sindicato, a entrevistada ressalta que 

 
[...] primeiro a mulher era dependente do marido e essa dependência que a excluía 
foi dada as mulheres o tempo todo, diziam que bastava o marido ser sócio para que a 
mulher tivesse direito a algumas coisas, alguns benefícios que os sindicatos tinham 
para oferecer. Depois foi se vendo que não era bem por aí e aí as mulheres 
começaram a se associar. Primeiro as que não tinham marido e depois as que tinham 
marido que achava que deveria se associar por algumas questões. Minha mãe foi um 
exemplo, ela nunca foi associada do sindicato antes dela pensar em se aposentar. Ela 
não se associava porque meu pai dizia “basta eu pagar, você não precisa tá pagando, 
duas pessoas dentro de casa você tendo a condição de ser dependente''. E aí as 
mulheres chegaram também para se associarem, elas tinham uma rejeição muito 
grande, precisava ter muito argumento para poder se associar. Existia uma 
dificuldade tanto dentro de casa como nos espaços dentro dos sindicatos. (dirigente 
sindical-mulher) 
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 Mesmo com algumas rejeições, as mulheres lutaram e conseguiram se associarem aos 

sindicatos. Entretanto, o início da inserção das mulheres nos sindicatos, através da 

sindicalização e da participação em reuniões de assembléia geral, não acontecia de forma 

satisfatória para o empoderamento das mulheres. Elas eram utilizadas na atividade de 

reprodução dentro do sindicato, como na limpeza do salão nas reuniões e assembléias. Após a 

aceitação para serem sócias nos sindicatos, o próximo passo foi pleitear cargos nas instâncias 

diretivas:  

 
[...] foram poucas as mulheres que começaram sendo diretora, primeiro foram 
entrando no sindicato. Não foi fácil não, porque 'a vez' era do homem e os homens 
faziam o que queriam. Tinha um homem que era presidente, mais um homem que 
era tesoureiro e se tivesse, se fosse interessante uma mulher que tivesse a letra 
bonita, se fosse organizada, ela podia até ser a secretaria. Mas se não fosse isso, ela 
iria ficar na suplência. Ela não ia ser presidente, tesoureira ou secretaria enquanto a 
chapa de composição da diretoria fosse de 3 pessoas na executiva. E ai ficava no 
conselho fiscal, era a mesma coisa, os conselheiros seriam os homens e as mulheres 
ficavam na suplência. Muitas vezes, uma, duas mulheres na suplência, o restante 
eram todos homens na diretoria executiva. (dirigente sindical-mulher) 

 

 Neste trecho do depoimento, verificamos também, que foi imprescindível a ampliação 

da diretoria, para que houvesse uma maior participação feminina nos cargos diretivos, na 

medida em que, caso continuasse a diretoria com três cargos somente, a inserção das mulheres 

seria protelada ainda mais. 

 Outra entrevistada concorda com o exposto acima em relação à participação das 

mulheres nos sindicatos, principalmente para tarefas burocráticas, 

 
A participação, enquanto compreensão que nós temos, participar não é só presença, 
é você está ali, é você propor, é você questionar, é você estar inteiro ali. E a gente 
sempre sentiu que as mulheres foram muito mais contadas, elas fora muito mais 
contadas quantitativamente do que qualitativamente. E quais foram as funções que 
nós percebemos?! É que as mulheres, sempre foram contadas para assumirem 
tarefas. E, nessas direções, a gente percebeu que sempre na hora de relatar as 
reuniões, de fazer atas, de escrever as atas, de fazer as anotações, as mulheres 
estavam ali para fazer essas tarefas. Mas na hora de ser apontada, de ser indicada 
para assumir a direção, enquanto presidência, as posições de decisões, de execução, 
as mulheres nunca eram apontadas. (militante-mulher) 

 

 Facio (1989), um artigo intitulado “Poder dividido, poder multiplicado”, expõe sua 

preocupação com a inserção das mulheres nos movimentos sociais, pois elas, no afã de 

participar do movimento, passam a executar tarefas para as quais a sua vida de doméstica 

melhor as preparou, que são as tarefas que recebem o nome de 'burocráticas', como as 

desenvolvidas pela secretaria geral do sindicato.  

 Devemos analisar com cautela a participação das mulheres nas diretorias, posto que 
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existem diversas formas de interditá-las. Em alguns casos, as mulheres estão nas diretorias, 

contudo os ordenadores de despesas – presidentes e tesoureiros - não oferecem condições de 

trabalho, como incentivo e ajuda financeira para a participação da mulher em reuniões em 

outros municípios, ou incentivo à realização pelo sindicato de ações de/para as mulheres. Isso 

não acontece somente nos sindicatos, mas em todas as instâncias do MSTTR, no qual há 

descaso com a participação das mulheres, em favor das quais não são realizadas atividades de 

promoção e valorização. Assim, o fato de as mulheres estarem nas direções dos sindicatos e 

da Federação não assegura sua participação como a entendemos.  

 Outro dado com relação ao preconceito e discriminação contra as mulheres no 

Movimento, é que o preconceito não provém somente do homem. Através da observação, 

notamos que o machismo (discriminação em relação às mulheres) não parte somente do 

homem, visto que as próprias mulheres reproduzem – na dentro do Movimento Sindical. 

Podemos destacar duas formas de reprodução do machismo: daquelas que recriminam o fato 

de algumas mulheres viajarem sozinhas para participar de atividades, deixando sua casa e 

seus filhos; a outra forma diz respeito à discriminação sofrida pelas mulheres que ocupam 

cargos na diretoria – como a presidência ou tesoureira:  

 
[...] porque quando se tem uma presidenta e uma diretoria ampliada, que tem a 
coordenação de mulheres, a gente achava que não haveria discriminação, que já tava 
resolvido, que a gente não teria mais problema. Só que isso não tem dado esse 
retorno para a gente, a gente tá tendo dificuldade em algumas direções que tem 
também na executiva mulheres e as vezes as mulheres reclamam das próprias 
mulheres, da companheira que sabe todos os problemas dentro do movimento, 
dentro de casa, fora de casa e assim... é complicado, mas andando a gente constrói, 
esperando um pouco, tendo paciência a gente chega onde a gente quer. (dirigente 
sindical-mulher) 
 

 Em uma outra entrevista verificamos que  

 
[...] aquelas mulheres que conseguiram chegar naqueles cargos (de poder 
legitimado), elas reproduziam as relações machistas que os homens exerciam. Então 
assim...era interessante quando algumas mulheres colocavam isso, elas se referiam a 
uma companheira, a uma outra mulher, elas sempre diziam o jeito de falar, o jeito de 
lidar com o cargo, você percebia muito isso. Então, essa relação de dominação é 
muito forte, eu acho que a cultura dominante, ela impregna nas pessoas...Ela não 
favorecia que esses espaços, as mulheres em particular, enquanto pessoa de direito, 
então sujeito de direito, como é se falado muito hoje. (militante-mulher) 

 

 Podemos visualizar, através dos depoimentos, que a reprodução da cultura machista 

não é uma questão que está ligada somente ao homem como executor e a mulher como 

“vítima”, pois as próprias mulheres reproduzem, em alguns casos, a visão machista, não 

dando oportunidade a outras mulheres. Assim, verificamos que, quando algumas mulheres 
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conseguiam chegar a cargos como a presidência e a secretaria de finanças e administração – 

as mais almejadas dos sindicatos – algumas delas ignoram o status de gênero, não tendo a 

preocupação de fortalecer as companheiras. Isto acontecia principalmente no início da 

inserção das mulheres nas direções: 

 
O que você pode perceber seria um pouco mais de sensibilidade daquelas mulheres 
que assumem, né?! Acho que tá muito inerente, muito forte, tá presente nas 
mulheres. Mas a forma de ver a organização, a estrutura, a cabeça é muito machista. 
A atuação muito machista. Não é a presença, não é a participação da mulher que vai 
mudar isso é toda uma compreensão das relações para você trabalhar as mudanças. 
Então, nós participamos de algumas assembléias durante a pesquisa e você tinha um 
salão cheio de pessoas, tanto nos sindicatos que o presidente era homem, como no 
sindicato que a presidente era uma mulher. Mas a forma de tratar as questões, a 
forma de ouvir a participação dessas mulheres não era muito diferente [...] Então, a 
figura do homem e da mulher não fazia um diferencial na estrutura política, na 
estrutura de decisão. (militante-mulher) 
 

 Depreendemos daí que a participação das mulheres na direção do Movimento Sindical 

vai mais além da participação em assembléias, ou mesmo em cargos estratégicos de decisão 

dentro da estrutura sindical. Não há mudança para o fortalecimento da participação das 

mulheres no MSTTR, se as que conseguem alcançar esses espaços reproduzem ações 

machistas, se afastando de sua identidade de trabalhadora rural. Então para que haja uma 

participação qualificada das mulheres, é necessário que elas compreendam as discussões de 

gênero e a importância do fortalecimento da participação das companheiras, não sobrepondo 

suas questões específicas às lutas gerais da categoria de trabalhadores rurais, nem tampouco 

reproduzindo atitudes e comportamentos tidos como masculinos. 

 Desse modo, torna-se imprescindível trabalhar as relações de gênero, posto que como 

vimos através dos depoimentos, não devemos classificar o homem como o 'algoz' da mulher, 

o único responsável pela limitação da participação das mulheres no MSTTR. Há diversos 

fatores que influenciaram essa atitude, como a construção dos papéis sociais diferenciados 

para homens e mulheres, a divisão sexual do trabalho (trabalho produtivo para os homens e o 

reprodutivo para as mulheres), a cultura patriarcal reproduzida principalmente pelos os 

homens, mas também pelas mulheres. Sendo assim, não podemos estabelecer somente um 

fator para a discriminação da mulher dentro do MSTTR, uma vez que, antes mesmo de ela ser 

discriminada no Movimento, já o era dentro de sua própria casa e em outros espaços da 

sociedade. 

 

 

 



 

 

77
 

 

3.2 - A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NAS DIRETORIAS DA FETASE: UM 
RELATO HISTÓRICO 
 

 

 O Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais surgiu em Sergipe 

no ano de 1962, quando foram fundados os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Aquidabã, 

Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Itaporanga d' Ajuda, Japaratuba e Simão 

Dias. No mesmo ano, foi fundada a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 

Sergipe (Fetase), reconhecida pelo Ministério do Trabalho em 1963.  

 A grande maioria dos sindicatos do Estado de Sergipe foram fundados nos anos de 

1962, 1963 e início da década de 1970. Nesse período, eram poucos os sindicatos que 

possuíam mulheres em sua diretoria. No decorrer da história do MSTTR, foi havendo um 

aumento no número de mulheres nas diretorias. A partir do ano de 1999, comparado aos anos 

anteriores, houve um aumento significativo, por conseqüência do novo organograma para 

composição da diretoria do sindicato: a ampliação do número de secretarias e de diretores, 

bem como a criação da cota de 30%, no mínimo, de participação feminina em todas as 

instâncias diretivas do MSTTR. Essa aprovação da cota se deu no final da década de 1990, 

fruto dos questionamentos trazidos pelas trabalhadoras rurais desde o início da década de 

1980 para uma maior participação feminina nas direções sindicais. 

Analisando-se as trajetórias no Movimento Sindical, nota-se que existem alguns 

“rituais de passagem” a partir dos quais o trabalhador ou trabalhadora se constrói como 

dirigente sindical. A trajetória individual dos dirigentes apresenta alguns pontos comuns: 

pode-se dizer, que, via de regra, para os dirigentes, o sindicato é o primeiro estilo de 

“iniciação” no movimento sindical. Essa iniciação se dá basicamente a partir de duas formas 

de ingresso, aparentemente óbvias, mas carregadas de simbologia: uma é “ser convidado”, e a 

outra é “se convidar”, ou seja, apresentar-se para participar. “Ser convidado” parece ser a 

“passagem” da categoria de representado para a de representante, que se dá pelo “convite” 

dirigido, pessoal. A outra forma, “se convidar”, é quando o associado se candidata a algum 

cargo no sindicato, como o de “representante sindical” (SARTORI, 2001, p. 228). O trecho 

abaixo exemplifica um caso de convite à iniciação no Movimento Sindical: 

 
Na época, quando o presidente do sindicato estava reunindo o pessoal, já para 
discutir a questão da reforma agrária, me chamou para eu me associar ao sindicato 
[...] Aí eu me associei ao sindicato e participava das reuniões. (dirigente sindical-
mulher) 
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 Nesta outra entrevista, comenta-se também sobre o processo de inserção no MSTTR, 
 

Quando vim para a Federação, eu era presidente do sindicato de Cristinápolis, e a 
eleição da Fetase ainda não era assim, não era em congresso, era no conselho 
deliberativo. Primeiro eu fui suplente em uma direção, há muito tempo, ainda no 
tempo de José Félix. Aí quando foi em 1997, quando foi discutido e aprovado a 
coordenação de mulheres, foram duas chapas, a eleição foi em dezembro de 1997 e 
eu fui eleita pelo conselho da Federação para ser coordenadora de mulheres, passei 3 
anos na coordenação de mulheres. (dirigente sindical-mulher) 
 

 Em um outro trecho da entrevista, identificamos o processo de 'iniciação' no 

movimento sindical, até se chegar à Fetase:  
 

Comecei na secretaria do sindicato, tive 2 mandatos como tesoureira e uma mandato 
como presidenta do sindicato de São Cristóvão. Depois sendo presidenta, eu vim 
para a Federação, fizeram uma proposta e aí eu vim para a federação para trabalhar 
sendo secretária de mulheres, trabalhar na coordenação de mulheres e passei 2 
mandatos, o primeiro de três anos e o segundo de quatro anos e estou no terceiro 
mandato como presidenta da Fetase. (dirigente sindical-mulher) 

 

Verificamos que todo processo de inserção no Movimento Sindical se dá através do 

sindicato. Além disso, podemos perceber que, realizada a filiação e alcançado o destaque nas 

lutas do Movimento, o mais comum é o convite para torna-se dirigente sindical. O convidado 

transforma-se de “representado” para “representante” das reivindicações dos trabalhadores 

rurais. Notamos também que as mulheres (e podemos estender isso para os homens) que se 

tornaram diretoras da Fetase, vinham da presidência ou da secretaria de finanças do sindicato, 

caracterizando, dessa forma, os cargos que são considerados mais representativos no 

Movimento. 

Até o início da década de 1980, as mulheres, quando ocupavam os cargos na 

direção, eram na suplência ou no conselho fiscal. Antes da criação das secretarias específicas 

– Secretaria de Políticas Sociais, Secretaria de Assalariados(as) Rurais; Secretaria de Política 

Agrária, Secretaria de Política Agrícola, Secretaria de Formação e Organização Sindical, 

Coordenação de Jovens, Coordenação de Mulheres - existiam somente os cargos de 

presidente, tesoureiro (secretário de finanças e administração), e secretário geral e o conselho 

fiscal, formado por três conselheiros. O conselho fiscal só atua na aprovação das contas dos 

sindicatos, federações ou confederação, não está diariamente nas instituições. Dessa maneira, 

durante muito tempo, as mulheres participavam principalmente como membro do conselho 

fiscal. 

Mesmo as mulheres de Sergipe tendo presença significativa no Movimento Sindical 

Rural as dificuldade vividas por elas para serem reconhecidas e participarem da vida sindical 
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eram iguais em todo o país. 

Na suplência, a primeira mulher eleita como segunda secretária geral da Fetase foi 

Gedalva Fonseca do Sindicato de Nossa Senhora do Socorro, ela dividia as atribuições da 

secretaria geral com o primeiro secretário geral, que era um homem. Sendo assim, a Fetase só 

vai ter uma mulher na diretoria executiva em 1995, como secretária geral, acabando, dessa 

forma, com a hegemonia masculina nos cargos da diretoria executiva.  

A partir desse ano, as mulheres começam a participar mais ativamente na diretoria 

da Fetase. Desde 1991, já existia na Contag a Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais (CNMTR) composta por uma mulher de cada estado. Quem representava o 

Movimento de Sergipe nesses espaços era Gedalva Fonseca, ou seja, mesmo não existindo 

coordenação de mulheres na Federação, o Conselho Deliberativo aprovou a participação de 

Gedalva Fonseca nessas reuniões nacionais. 

Em 1997, foram eleitas duas mulheres na diretoria da Fetase: uma para a secretaria 

específica de políticas sociais, Maria Cataria do município de Indiaroba; a outra para a 

coordenação da Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais (CEMTR), Luziete 

Araújo do município de Cristinápolis. Devemos ressaltar que, no MSTTR do Estado de 

Sergipe, o fato de praticamente todas as secretarias específicas terem o nome de 'secretaria' e 

as que tratam da juventude e das mulheres serem 'coordenações', tem a finalidade de garantir 

que as pessoas que componham essas coordenações sejam jovens e mulheres respectivamente, 

uma vez que, se estas fossem secretarias, poderiam ser ocupadas por qualquer dirigente 

sindical, sem necessariamente ser jovem ou mulher. 

A cota mínima de 30% para as mulheres na diretoria de todas as instâncias do 

Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, foi aprovada em 1997, no 7º 

Congresso Nacional de Trabalhadores/as Rurais. Assim, em 2001, na eleição da Fetase, foram 

eleitas quatro mulheres para sua diretoria executiva: na coordenação de mulheres 

trabalhadoras Rurais, Maria Lúcia de  São Cristóvão; na secretaria de políticas sociais, Maria 

Catarina dos Santos, de Indiaroba; na secretaria geral, Luziete Araújo de Cristinápolis e, na 

secretaria de assalariados/as rurais, Gedalva Fonseca Santos, de Nossa Senhora do Socorro.  

Nas eleições de 2004, concorreram à diretoria da Fetase duas chapas. A diretoria 

executiva eleita tinha três mulheres: na coordenação da comissão estadual de mulheres 

trabalhadoras rurais, Maria Lúcia, de São Cristóvão; na secretaria de políticas sociais, Maria 

Silvana Moura, de Feira Nova e, na secretaria geral, Luziete Araújo, de Cristinápolis. 

Podemos fazer uma análise, através da observação, da ausência de mulheres 

principalmente em algumas secretarias específicas como: a secretaria de política agrária, a 
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secretaria de política agrícola e, a secretaria de assalariados/as. Essas secretarias tratam, 

respectivamente, do acesso à terra, ao crédito e das condições dignas de trabalho para os 

assalariados rurais.  

No histórico da participação das mulheres na diretoria da Fetase, a eleição de 2008 

trouxe uma grande surpresa: a eleição da primeira mulher, Maria Lúcia Santos de Moura, para 

o cargo de presidência da Fetase. Nas federações dos estados do Nordeste, ela também 

representa a primeira mulher a ser eleita, sendo que na conjuntura nacional, representa a 

terceira mulher eleita no país para o cargo de presidente. Durante todo o processo de 

campanha eleitoral, não foi trabalhado fortemente o fato de se ter uma mulher concorrendo ao 

cargo de presidência da Fetase depois de quase meio século de criação da federação, como 

podemos visualizar através do excerto de uma entrevista: 

 
[...] eu não observei a valorização da questão de gênero para o processo eleitoral. A 
gente observava que tinha uma rejeição ao candidato que estava tentando a reeleição 
e que precisava ter uma nova posição e entre os nomes que tinha, um bom nome 
seria o da atual presidenta, mas não por ser uma mulher. Não sei se em algum 
momento isso chegou a ser discutido e eu não observei na campanha, no material, 
nas discussões, eu não observei a questão de ser mulher: uma mulher na presidência, 
depois de quarenta e tantos anos a Federação sendo dirigida por homens, acho que 
não houve essa valorização, e nem foi utilizado politicamente isso. (dirigente-
homem) 
 

Dessa forma, como podemos visualizar, houve até uma valorização do fato de ser a 

primeira mulher, a ocupar a presidência de uma federação no Nordeste. Contudo, essa 

discussão não tomou proporções maiores, não foi utilizada politicamente como um forma de 

empoderar a categoria de mulheres trabalhadoras rurais em Sergipe. 

No decorrer do processo, em alguns momentos, comentava-se, com desprezo, a 

possibilidade de ter uma federação comandada por uma mulher. Essa eleição, contudo, 

representa um avanço para o MSTTR como um todo, mas principalmente para o Estado de 

Sergipe que, durante seus 46 (quarenta e seis anos), tinha mantido a hegemonia masculina 

nesse cargo. 

Torna-se pertinente esclarecer que entendemos como de extrema relevância a 

existência de uma mulher no cargo de presidência da Fetase. No entanto, devemos levar em 

consideração outros aspectos, como, por exemplo, sua trajetória de vida dentro do MSTTR no 

Estado de Sergipe. Essa preocupação está presente no depoimento de uma das entrevistadas, 

que analisa a presença da mulher na presidência: 
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É um dado importante a mulher está ocupando a presidência de uma federação de 
trabalhadores rurais? Acho, um dado importante. Como é importante o dado de se 
ter Lula na presidência da República, um trabalhador, num país como o nosso. 
Quem é que vai dizer que não foi historicamente importante, o primeiro filho da 
classe trabalhadora está na presidência do Brasil?[...] Então, uma mulher está na 
presidência é tanto quanto importante um operário está na presidência. Mas, vamos 
ver a conjuntura, vamos ver sua história de luta, vamos ver qual é a defesa dela em 
relação às questões da mulher. (pesquisadora entrevistada) 
 

 A análise e discussão que fazemos com relação à ocupação da mulher no cargo de 

presidência da Fetase, levando-se em consideração a conjuntura de sua indicação, corrobora o 

que está posto neste trecho da entrevista. O mais importante é toda a trajetória de participação 

e luta dessa mulher enquanto diretora do sindicato, na direção da Federação durante os dois 

mandatos anteriores, bem como todo o trabalho de reivindicação por direitos e espaços 

igualitários para homens e mulheres dentro do MSTTR em Sergipe. 

 Além do que devemos levar em consideração, a partir desse mandato, se haverá 

algumas mudanças no Estado, com relação à visão da participação política da mulher nos 

cargos diretivos do Movimento, isto é, se surtirá algum efeito significativo para as mulheres 

trabalhadoras rurais de Sergipe. 

 

 

3.3 - COTA: O MÍNIMO, IGUALDADE: O MÁXIMO 

 

 

 Depois das diversas lutas travadas pelas mulheres para serem reconhecidas como 

trabalhadoras rurais, às mulheres avaliaram que, além disso, precisariam de um meio para 

assegurar sua participação nas instâncias diretivas do Movimento Sindical dos Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais. Através das políticas de ações afirmativas, as mulheres conseguiram 

a implantação da obrigatoriedade da cota de 30%, no mínimo, para sua participação em todas 

as instâncias do MSTTR. Vê-se um possível empoderamento da categoria mulher, mas 

devemos questionar que qualidade de empoderamento é este, visto que, mesmo com esta 

obrigatoriedade, ainda há grandes dificuldades para efetivar a participação feminina nos 

espaços de decisão e nos STTR's do Estado de Sergipe.  

 O Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais está entre alguns 

setores da sociedade que, para fazer frente à restrita participação das mulheres nas esferas de 

decisão, têm instituído as chamadas “políticas de ações afirmativas”, que têm sido 

implementadas em vários países. Essas políticas referem-se a diversas ações concretas, cujo 
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objetivo explícito é reduzir a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, 

na política e na vida cotidiana. No Brasil, a política de cotas mínimas para as mulheres nas 

direções de sindicatos e partidos políticos constitui uma dessas ações e é, sem dúvida, a que 

tem tido maior divulgação na mídia. 

 Alguns dossiês elaborados por Organizações não governamentais (ONGs) de 

organização sindicais e as resoluções dos congressos da CUT, como as que discutem as 

questões de gênero, registram que essas ações afirmativas são responsáveis pela ampliação da 

participação das mulheres nas organizações (SARTORI, 2001). 

 No 7º CNTTR, havia muitos dirigentes sindicais que não estavam interessados na 

aprovação da cota que obriga a presença das mulheres nas direções do MSTTR, bem como 

não havia mulheres conscientizadas sobre sua importância: 

 
Não foi fácil não, foi com muita luta para se chegar à aprovação da cota de mulheres 
no congresso da Contag. Tinha muita gente que não queria porque não precisava de 
cota né?!E a gente viu que tinha a necessidade de ter a cota de mulheres em todas as 
instâncias. E ter a cota aí foi mediante discussão no movimento sindical, onde se 
trabalhou para que houvesse a cota em todas as instâncias: na Contag, nas 
federações e nos sindicatos. Essa cota tem que se fazer valer de verdade, não só 
colocar a cota lá e acabou. Se eleger diretoria e as mulheres que estão na cota só 
irem ao sindicato quando forem necessário. Não é assim que a gente quer, e a cota 
não busca esse tipo de valorização. (dirigente sindical-mulher) 
 

 Em outro depoimento, notamos a mesma dificuldade para se reconhecer o significado 

positivo da cota: 

 
[...] nós achávamos que tinha que ter alguma coisa que desse oportunidade, condição 
para que as mulheres participassem também das discussões e ai a gente foi lutar pela 
cota de 30%, no mínimo, de mulheres nas diretorias. Foi assim, foi muito penosa, foi 
uma trajetória assim, que não se aprovou logo, foi uma discussão longa. Depois nós 
conseguimos aprovar, e todos os sindicatos, eles precisavam ter na sua diretoria 30% 
no mínimo de mulheres. E aí passou ainda muito tempo para ser obedecido, hoje é 
mais fácil, mas ainda hoje existe sindicatos que eles arrumam a chapa sem pensar 
muito nos 30%. É complicado mas a gente vê ainda. E a gente precisa tá olhando 
para poder tá obedecendo o que nós fizemos ser lei dentro do Movimento, e o 
congresso ele tem esse caráter, ser aprovado e a gente obedecer, é como se fosse lei 
para a gente do Movimento. (dirigente sindical-mulher) 
 

 Desse modo, a partir dos excertos apresentados, constatamos a dificuldade para a 

aprovação da cota no 7 º CNTTR, principalmente se levarmos em consideração que a maioria 

dos delegados eram homens, de modo que era imprescindível o convencimento dos homens 

para que a cota fosse aprovada.  

 Uma outra questão exposta nos depoimentos é a dificuldade para que esta cota seja 

respeitada em todas as instâncias do MSTTR. A cota, no Estado de Sergipe, ainda não é uma 
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realidade em todos os sindicatos. Há sindicatos que não respeitam a cota, ou seja, compõem 

sua diretoria sem considerar os 30%, no mínimo, de mulheres. Em alguns casos, muitas vezes, 

as mulheres são 'colocadas' aleatoriamente nas chapas para as eleições com a finalidade de 

cumprir a cota, em todos os cargos, com exceção da presidência e secretaria de finanças e 

administração. Assim, algumas mulheres vão somente para cumprir cota, sem nenhum 

conhecimento de suas funções e dos estatutos sociais da instituição. 

 No afã de cumprir a obrigatoriedade das cotas, muitas vezes levando-se em 

consideração somente a presença de mulheres na diretoria, sem a preocupação para que haja 

uma efetiva participação feminina, o MSTTR de Sergipe precisa superar essas limitações e 

acompanhar mais de perto todo o processo de cumprimento da cota para que ela não caia no 

vazio. 

 Dentro do MSTTR, há praticamente uma unanimidade com relação à importância da 

cota e de como ela foi decisiva para todo o processo de conquista do espaço feminino dentro 

do MSTTR. Contudo, ainda há discursos, tanto dentro quanto fora do Movimento, que não 

acham necessária a cota, pois acreditam que a participação na diretoria do Movimento deve 

ser conquistada por trabalho prestado ao Movimento, por destaque e não por cota. Além 

disso, esses discursos acreditam que a ausência da mulher nas instâncias diretivas, antes da 

implementação da cota, devia-se à falta de consciência das mulheres com relação à 

importância das bandeiras de luta do Movimento: 

 
Eu acho que nem precisava ter esse negócio da cota não. Precisava era considerar o 
trabalho da mulher. Por que cota tem que ser tanto? Tem que ser 2%, 3%...pode ser 
50%! Quem tiver mais condições de chegar lá...vamos eleger...quem tiver mais 
liderança, quem tiver mais capacidade, quem mostrar mais trabalho, quem provar 
mais interesse...eu sou contra a essa cota...porque essa obrigatoriedade de ter cota? 
eu acho uma limitação. (dirigente sindical-homem) 
 

Devemos ressaltar que, no processo de inserção da mulher em todas as instâncias 

diretivas do MSTTR, não bastava somente “ter trabalho prestado e fazer um bom trabalho”, 

na medida em que alguns homens monopolizavam e concentravam o poder, não possuindo 

nenhum interesse em dividi-lo com uma mulher e a criação da cota mostra isso! Se houvesse 

uma conscientização por parte da maioria das pessoas que fazem o MSTTR, não havia 

necessidade da obrigatoriedade da participação feminina nas diretorias, isso aconteceria 

naturalmente. 

O discurso masculino sobre a não importância das cotas para a participação 

feminina, pode ser interpretado como uma maneira camuflada de monopolizar o poder e a 
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participação. Algumas publicações que tratam da participação política das mulheres em 

diversos países ocidentais sinalizam para o inconformismo (dos homens) diante das 

mudanças. Há indícios de que a esfera da política seja um dos últimos refúgios da virilidade, 

havendo uma “resistência quase que universal dos homens em partilhar, nesta esfera, o poder 

onde freqüentemente a simbologia e a linguagem do poder expressam uma pretensa 

superioridade masculina” (SINEAU, 1995, p. 571). 

Um outro entrevistado, discursando sobre a criação de cotas para as mulheres, 

ressalta que a tomada de consciência como trabalhadora rural e sua importância nas lutas e na 

estrutura diretiva do Movimento é bem mais significativa para sua efetiva participação no 

Movimento e vê a cota como consequência de todo esse processo anterior: 

 
Eh....acho que a consciência, ela fez com que isso acontecesse. As mulheres viram 
que era necessário que se tivesse a cota, aí elas começaram a discutir, e elas levaram 
para o congresso, foi ponto de pauta do congresso e daí as mulheres tiveram essa 
participação qualificada, mas sem dúvida nenhuma foi a consciência das mulheres 
que fez com que isso acontecesse, a consciência da luta, da organização e com a 
deliberação isso forçou um pouco também que os sindicatos abrissem, permitissem 
que as mulheres participassem das direções. Na verdade, como eu disse, as mulheres 
participaram de forma aleatória, ou seja, voluntariamente, não tinha essa decisão das 
instâncias do Movimento Sindical para que as mulheres tivessem que participar. E 
depois dessas decisões que foi tirada a nível nacional, inclusive a cota mínima de 
30% das mulheres, aí foi abrindo mais essa questão, essa visão dos dirigentes 
sindicais que as mulheres teriam que participar. Mas na verdade, tudo isso é um 
processo de conscientização da mulher e também do homem. (dirigente sindical-
homem) 
 

 Um outro dirigente, falando sobre as cotas, faz uma avaliação de sua importância, bem 

como da sua eficácia para a inserção e participação das mulheres no MSTTR, ao mesmo 

tempo em que aponta obstáculos a serem superados, 
 
A cota, eu acho que ela ajuda, de uma forma ou de outra. Ajuda, de um lado, na 
medida em que ela garante que os homens vão ter que respeitar os espaços para que 
as mulheres participem, para que elas entrem, para garantir a porta de entrada. Eu 
acredito que sem a cota, ainda hoje seria difícil a entrada e a participação da mulher 
no movimento sindical. Por outro lado, o que prejudica é a não apropriação das 
informações, do conhecimento, das lutas por parte dessas mulheres. Eu acho que fica 
meio como essa coisa de doação: eu vou dar um espaço para vocês participarem. 
(dirigente sindical-homem) 
 

 Podemos visualizar que há uma preocupação não só com a inserção das mulheres no 

MSTTR, mas também com sua participação qualificada. Há uma necessidade de que elas 

compreendam as bandeiras de luta do MSTTR, bem como a importância de sua participação. 

 Continuando ainda nessa análise, verificamos a aplicação da cota sem uma 

preocupação com a conscientização das mulheres. Isso dificulta o empoderamento destas e 
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uma real participação qualificada nos espaços e nas instâncias propositivas e deliberativas. 
 
[...] muitas mulheres participam de chapas dentro do processo de cotas e que elas 
não se inserem nas discussões do Movimento Sindical. Não participam, não 
discutem, são alheias, não definem, não deliberam, são abafadas. Muitas vezes tem 
esse receio de falar, de propor. Por um lado, o processo de cota não garantiu essa 
apropriação da coisa, essa clareza política, não garantiu isso para as mulheres. Por 
outro, eu vejo que, sem o processo de cotas, ainda hoje a briga seria maior para 
garantir esses espaços. (dirigente sindical-homem) 
 

 Apesar da dificuldade em implementá-las, as cotas contribuíram sobremaneira para a 

inserção e a participação das mulheres nas instâncias diretivas do MSTTR. Mesmo com 

alguns problemas para a implementação da cota, ela foi primordial para se avançar no 

discurso e na prática, tanto para homens como para as mulheres, para a participação destas no 

MSTTR. 

 A cota fez com que os homens dividissem o poder com as mulheres. No início, houve 

uma preocupação significativa por parte dos homens com a perda de espaços para as 

mulheres; contudo, segundo um entrevistado, o cenário é de mudanças nas relações de gênero 

no interior do Movimento Sindical Rural: 

 
No movimento sindical rural, eu acho que houve, no início, uma crise existencial 
masculina, o receio de perder espaço, principalmente o receio com alguns 
paradigmas: 'estou perdendo espaço para uma mulher?!Eu, homem, estou perdendo 
espaço para uma mulher!' Que isso no início era muito forte, eu acho que hoje não 
mais. Eu acredito que hoje até se inverteu, uma vez que a dirigente sindical mulher, 
tem uma forma particular de tratar com os trabalhadores rurais, diferente da forma 
que os dirigentes homens lidam com a categoria de trabalhadores rurais. E aí pega 
uma coisa que o trabalhador preza muito: que é a educação, a simpatia, a atenção, eu 
acho que esses fatores, pelo menos para a base da categoria, foi significante para a 
participação efetiva das mulheres nas instâncias diretivas do movimento. Com o 
tempo, com a convivência de homens e mulheres dirigentes sindicais, eu acho que 
houve um respeito entre ambos, independente do sexo, o respeito a pessoa enquanto 
dirigente e não enquanto cargo e nem enquanto sexo, mas enquanto companheiros 
de luta. A mulher ainda tem muito espaço para conquistar, mas sua situação já 
melhorou muito no Movimento Sindical. O homem hoje respeita a participação das 
mulheres nas direção, bem mais do que antes. (dirigente sindical-homem) 
 

 Uma estudiosa do mundo rural do Estado de Sergipe, bem como do sindicalismo rural 

e das questões de mulher, faz uma avaliação cautelosa sobre a real eficácia da cota, na medida 

em que, para ela, a cota pode ser vista somente como 'mudança de figurinha':  

 
Se a gente for por cota é só mudança de figurinha, porque antes quem mandava era 
os homens e agora quem manda são as mulheres. Não vai mudar em nada a 
sociedade. Vai ser só uma inversão de figura no poder. E é isso que nós estamos 
discutindo? Se quem vai mandar é homem ou mulher. O que a gente tem que 
discutir é a forma de poder, as desigualdade sociais, as injustiças sociais, se é 
homem ou mulher que está causando isso é o menos importante. Aí sim, se for o 
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empoderamento para assumir o poder e fazer de forma diferente...aí sim. 
(pesquisadora entrevistada) 
 

 Neste sentido, para a entrevistada, o que tem que se trabalhar não é a inserção das 

mulheres nas instâncias diretivas do MSTTR, mas a conscientização e formação tanto de 

homens como de mulheres para que eles não reproduzam qualquer tipo de discriminação. Os 

sindicatos, devem ser um espaço democratizado onde todos e todas tenham as mesmas 

oportunidades de ocuparem os espaços e cargos políticos de decisão. 

 Devemos compreender que a aprovação da cota não assegura somente a presença da 

mulher nas direções. Ela pressupõe a participação qualificada, com poder de decisão e com 

espaço para executar seus deveres presente nos estatutos sociais dos sindicatos. Essa 

esperança está presente abaixo: 

 
[...] a gente tem trabalhado muito na compreensão de que elas (as mulheres) 
precisam estar nas direções, mas como uma pessoa com uma cabeça pensante e 
alguém que possa tá construindo  idéias, propostas dentro do movimento e não estar 
ali como uma letra morta, em um lugar que eu não posso opinar, que eu não devo, 
que eu não tenho nenhuma idéia. Tem mulheres que ainda se acomodam, pensando 
dessa forma: eu vim porque eu estou dentro da cota e eu só vim por isso...validando 
a diretoria que precisa da cota de 30%. Mas, são poucas, não tem muitas mais não, 
mas a gente ainda tem gente que pensa que tá ali pela cota e não tem nenhum 
compromisso com a direção, tá ali alheia. Pensando: 'eu não tenho nada a ver com o 
processo, nada a ver com a história, porque eu estou ali somente por conta da cota'. 
E a gente não entende isso e não é isso que a gente quer, a gente quer que as 
mulheres estejam lá pela capacidade que elas tem de construir, de ajudar a pensar, de 
tudo como um todo, ajudando em tudo que se faz dentro do Movimento e pelas 
direções, não tá lá porque está cumprindo uma cota, mas tem mulheres que ainda 
aceitam isso como natural. (dirigente sindical-mulher) 
 

 Em alguns casos, a cota somente vem para garantir a presença das mulheres nas 

direções do MSTTR, necessitando, para que haja uma participação qualificada de um 

processo de conscientização de homens e mulheres sobre a importância dessa participação. 

Para tanto, são necessários cursos e seminários que discutam e esclareçam a importância das 

relações de gênero dentro do Movimento, a fim de que, assim, haja realmente uma 

participação qualificada das mulheres nas direções e nos momentos de decisão. A necessidade 

do processo de conscientização está sugerida no discurso a seguir:  

 
A gente faz evento de formação. Todo nosso evento tem um caráter formativo. 
Encontros regionais, encontros estaduais, encontros municipais, seminários..., todos 
eles nessa linha, para que as mulheres se empoderem e tentando mostrar que elas são 
capazes de estarem ali também. Não só estar por estar, mas que tem algo para 
fortalecer, para ajudar o Movimento crescer e aí isso é trabalhado muito dentro do 
Movimento. E isso é o que a gente chama de empoderamento, a gente trabalha 
capacitando para que as mulheres se empoderem do poder que elas tem, da 
capacidade que elas tem. (dirigente sindical-mulher) 
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Dessa forma, torna-se imprescindível, para que haja realmente a participação 

qualificada das mulheres, a existência de espaços de discussão sobre as relações de gênero 

dentro do Movimento, bem como do empoderamento das mulheres, ressaltando a importância 

da sua presença efetiva. Nesses espaços de discussão, é necessário que estejam presentes tanto 

mulheres, para que elas possam se empoderar e ocupar seu espaço, bem como os homens, 

uma vez que o MSTTR, formado por ambos os sexos e não adianta conscientizar somente 

uma parte do Movimento, mas todos que o compõem.  

Na proposta do MSTTR, objetivamente “empoderamento” busca dar um novo impulso 

na participação mais igualitária entre homens e mulheres, com base nas “políticas de ações 

afirmativas”, dentre as quais se destaca a das cotas de participação para as mulheres nas 

instâncias diretivas. A política de cotas adotada pelo MSTTR é, talvez, a política de gênero 

mais visível, cuja influência se observa nas relações de gênero nesse universo. 

Constatamos que os limites da eficácia dessas políticas, ou a dúvidas sobre elas, estão 

bem presentes no espírito e no discurso dos informantes. Há uma certa concordância de que se 

trata de uma questão bastante polêmica. No entanto, em termos quantitativos, segundo análise 

dos documentos elaborados pelo próprio MSTTR, concorda-se que a participação das 

mulheres nas organizações tem-se ampliado com essas políticas afirmativas. 

 

 

3.4 - A MULHER NA LUTA POR SEU RECONHECIMENTO: MUDANÇAS DE 
PARADIGMAS? 
 

 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe (Fetase), não 

possui dados oficiais sobre o número de mulheres no MSTTR do Estado de Sergipe, 

dificultando assim, uma análise quantitativa do aumento da participação da mulher. 

Entretanto, através da observação da presença feminina em eventos sindicais (encontros, 

cursos, seminários, etc.), bem como nas instâncias diretivas dos sindicatos e da Federação, 

percebemos que houve alteração na estrutura sindical pelo crescimento concreto do número 

de mulheres, principalmente no quadro de associados. O discurso a seguir confirma nossa 

percepção: 

 
Dentro dos sindicatos somos maioria, as mulheres representam hoje mais de 51% de 
associadas e isto deixa a gente contente porque não foi em vão toda a nossa luta, no 
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caminho ficaram algumas companheiras que não tiveram muita coragem, mas as que 
tiveram coragem foram em frente e as outras foram fortalecendo e construindo essa 
história que hoje a gente já tem um bom, uma boa quantidade de linhas escritas por 
aí com a trajetória. Fala na luta pelos movimentos, luta compreendendo que as 
mulheres também pensam , as mulheres toda vida pensaram, só nunca tiveram a 
oportunidade de dizer o que pensavam, hoje já pode dizer em alguns espaços o que a 
gente pensa. (dirigente sindical-mulher) 

 

 Contudo, verifica-se ainda que há um número significativo de mulheres que se 

encontram em cargos menos estratégicos no organograma das estruturas sindicais, 

dificultando sua efetiva participação, embora tenham criados instâncias que dão vazão aos 

problemas da relação de gênero, ao bloqueio imposto ou às dificuldades criadas para a 

expressão do gênero feminino. 

 Fazendo-se uma análise da participação das mulheres através de alguns dados, 

verificamos que o Estado de Sergipe é formado por 75 (setenta e cinco) municípios, sendo 

que 74 (setenta e quatro) possuem Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, com 

exceção da capital, Aracaju. Verificando-se atualmente os dados da participação das mulheres 

nas diretorias executivas, temos as seguintes informações:  

 

Quadro 2 :Participação dos gêneros nas diretorias dos STTR’s do Estado de Sergipe 

CARGO QUANTIDADE 

Mulher Homem 
Presidência 38 34 

Secretaria Geral 57 15 
Secretaria de Finanças e Administração 39 33 
Secretaria de Assalariados(as) Rurais 18 48 

Secretaria de Políticas Agrícolas, Agrárias e 
Meio Ambiente 

10 56 

Coordenação Municipal de Mulheres 
Trabalhadoras Rurais - CMMTR 

66 - 

Coordenação Municipal de Jovens 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais - 

CMJTTR 

35 31 

TOTAL 263 217 
Fonte: Secretaria de Formação e Organização Sindical da FETASE (atualizada em setembro - 2008). 

 
 Antes de realizarmos uma leitura analítica desse quadro, devemos fazer alguns 

esclarecimentos sobre ele. Atualmente existem 72 (setenta e dois) sindicatos dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais com diretoria ativa, ou seja, com mandato. Dois estão 
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com mandatos vencidos e, para que continuem exercendo as atividades cotidianas, foram 

instituídas Juntas Governativas, que correspondem a um grupo de 3 (três) pessoas (sócias do 

sindicato) que ficam responsáveis pelas atividades do sindicato até ser realizada uma nova 

eleição.  

 Analisando-se os cargos de presidência, secretaria geral e secretaria de finanças e 

administração, notamos que há um número maior de membros do que nos outros cargos. Isto 

é decorrente do fato de que, desses 72 (setenta e dois) sindicatos, 66 (sessenta e seis) tem 

diretoria ampliada, ou seja, 66 (sessenta e seis) possuem 7 (sete) diretores nos sindicatos. Os 6 

(seis) restante possuem somente: presidência, secretário de finanças e administração e 

secretário geral. Fato este que não poderia mais acontecer, na medida em que há alguns anos 

foi deliberação do Congresso da Contag a criação de secretarias específicas e 

conseqüentemente a ampliação da diretoria.  

Retornando à análise da participação das mulheres e dos homens, percebemos que 

há uma equiparidade no número de homens e de mulheres que ocupam os cargos de 

presidência e tesouraria. Esse fato não se estende ao cargo da secretaria geral, onde notamos 

uma disparidade entre o número de pessoas de sexos diferentes. Tal disparidade corrobora o 

que foi dito anteriormente: o direcionamento do trabalho burocrático para as mulheres.  

 Em compensação, há uma eqüidade nos números com relação à presidência e 

tesouraria, o que mostra estar havendo uma transformação no MSTTR, onde as mulheres 

estão participando de forma quantitativamente igualitária nas instâncias diretivas do 

Movimento. Pois, através das informações apresentadas, verificamos que há um número 

maior de mulheres do que homens tanto na presidência como na secretaria de finanças e 

administração. 

 Contudo, não devemos nos prender somente a estes dados, analisando-os de forma 

criteriosa, principalmente quando se vai discutir a questão de empoderamento e de 

participação das mulheres. O fato de participarem da diretoria – e até de estarem na 

presidência – não quer dizer que elas estão empoderadas, uma vez que algumas são colocadas 

lá. Outra informação relevante diz respeito ao fato de que há sindicatos onde toda a diretoria é 

composta por mulheres. No entanto, esses sindicatos possuem uma expressão política pouco 

significativo no Movimento, isto é, não participam efetivamente das atividades do MSTTR, 

bem como não conseguem mobilizar trabalhadores rurais de sua base para ações de massa. 

Isto acontecesse principalmente em sindicatos que estão se reestruturando, como os de 

Pirambú, Siriri, Pacatuba, Rosário do Catete e outros. Podemos estender esta análise para os 

sindicatos que estão com a Junta Governativa, nos quais as mulheres também ocupam cargos 
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diretivos. Assim, podemos considerar que os sindicatos com Junta Governativa e os que não 

possuem representatividade política dentro do Movimento Sindical de Sergipe, são dirigidos 

por mulheres. 

 Além desses fatores, um dirigente sindical demonstra outro fator para essa 

equiparidade do número de homens e mulheres na direção efetiva dos sindicatos: 

 
Eu vejo como um dos fatores para esse número significativo de mulheres na 
diretoria dos sindicatos, o processo sucessório. Se a gente acompanhar o processo, 
as eleições sindicais, elas têm, por um tempo, seguido uma linha, ela tem passado 
meio que de pai para filho, pra neto. E aí, meio que conseqüentemente, acabou 
chegando a participação feminina, que aí veio a inserção da mulher, que aí acabou 
passando para alguém de sua confiança, ou que estava acompanhando os trabalhos 
dentro dos sindicatos e que conseqüentemente era outra mulher. Eu acredito que 
esse é um dos fatores, não estou aqui desmerecendo a participação feminina no 
movimento sindical, mas acho que essa é uma das causas. (dirigente sindical-
homem) 
 

 Sendo assim, é clara e notória a presença das mulheres nas instâncias diretivas do 

MSTTR. Contudo, devemos perceber os diversos vieses e a diversas formas de participação 

das mulheres dentro do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do 

Estado de Sergipe para que possamos fazer uma análise consubstanciada dos fatos. 

 Sergipe demonstra algo peculiar, na medida em que é significativa a presença das 

mulheres nos cargos diretivos dos sindicatos. Isto destoa um pouco dos outros Estados, uma 

vez que, de acordo com Abramovay e Silva (2000), a participação das mulheres tem crescido 

no movimento sindical, porém a sua incorporação nas direções é lenta. A cultura masculina na 

sociedade, que reserva ao homem o espaço público e os cargos de direção, funciona dessa 

maneira também nas instituições e sindicatos rurais. 

 Assim, devemos fazer uma análise aprofundada sobre essa participação da mulher na 

direção dos STTR’s, visto que, mesmo que elas tenham ocupado os cargos de presidência, 

isso não significa que os sindicatos acabaram totalmente com suas práticas discriminatórias e 

que as mulheres possam garantir direitos iguais aos homens.  

 Devemos levar em consideração também que, quando falamos no empoderamento da 

mulher, através da sua ocupação nos espaços diretivos e de decisão, esse empoderamento está 

atrelado a fazer com que haja uma conscientização e empoderamento de todas as mulheres 

que fazem o sindicato. Espera-se que a mulher possa ser sensível as causas específicas das 

mulheres, e que não reproduza a cultura machista. A ocupação feminina dos cargos não deve 

funcionar somente como 'troca de figurinha', se deseja que haja realmente uma mudanças no 

tratamento das questões específicas das mulheres, bem como um incentivo para a participação 
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e empoderamento destas. 

 Analisando-se os outros cargos da diretoria, notamos que há pouca participação de 

mulheres nas secretarias de política agrícola, política agrária, bem como na secretaria de 

assalariados/as rurais. Nos 66 (sessenta e seis) sindicatos que possuem diretoria ampliada 18 

(dezoito) mulheres ocupam a secretaria de assalariados/as rurais e 10 (dez), a secretaria de 

política Agrícola, Agrária e Meio Ambiente. Podemos depreender desses dados que a 

identificação primordialmente de homens para essas secretarias está ligada, entre outros fatos, 

ao processo de socialização e diferenciação dos papéis sociais de homens e mulheres, no qual 

os homens foram socializados para ser mais políticos, mais combativos, em oposição à 

mulher, para a qual foi construído o estereótipo de ser submisso, menos combativo, mais 

amável.  

 Questionado, um dirigente sindical assim se expressou sobre a disparidade entre 

homens e mulheres que ocupam as secretarias dos sindicatos: 

 
Hoje, discutir reforma agrária na secretaria de política agrária, eu acho que há um 
direcionamento para os homens, por causa do processo de formação de homens e 
mulheres dentro da sociedade e do Movimento que acabam direcionando as 
questões que são discutidas dentro dessas secretarias aos homens. Mesmo com 
grandes exemplos de mulheres que temos na luta pela terra. (dirigente sindical-
homem) 

 

 Podemos conjecturar desses dados que tanto há dificuldade da mulher em se 

identificar com essas secretarias, como também há um direcionamento para que os homens 

ocupem essas secretarias, devido a questões abordadas nelas, a exemplo dos direitos 

trabalhistas, da luta pela terra, do acesso ao crédito, questões definidas como 'discussões para 

homens'. 

 Há outro dado, apreendido através da observação nos sindicatos, de que, devido ao 

benefício do Salário Maternidade, há um número significativo de filiação aos sindicatos, por 

mulheres jovens, interessadas em ter acesso a esse benefício. Constatamos que a 

sindicalização ocorria devido ao benefício, uma vez que, depois que era deferido, as mulheres 

jovens não mais compareciam nem pagavam a mensalidade sindical. Algumas, voltando ao 

sindicato somente na próxima gestação. 

 O problema é complexo, posto que as mulheres lutaram para ser reconhecidas pelo 

MSTTR e pelo Estado como trabalhadoras rurais, para ter acesso também aos benefícios e o 

que notamos, em alguns casos, é que isto está se voltando contra o sindicalismo, uma vez que 

algumas mulheres  - e homens também – vêem o sindicato como uma instituição de 
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assistência social, descaracterizando sua real função, que é lutar pela melhoria de vida da 

categoria trabalhista que ele representa. 

 Apesar de todas as dificuldades vivenciadas pelas mulheres para sua inserção e 

participação qualificada no MSTTR, devemos admitir que elas já alcançaram e ocuparam 

muitos espaços dentro do Movimento, desde do início da década de 1980, conseguindo não só 

a obrigatoriedade de sua participação, mas também espaços para a organização e 

reivindicação das/para as mulheres. 

 A partir das entrevistas, ressaltamos a mudança no comportamento dos dirigentes e da 

dinâmica na divisão da fala em eventos sindicais, embora a democratização não seja comum 

em todos os sindicatos. Novos temas têm sido trazidos para a organização sindical, como 

violência contra as mulheres, saúde reprodutiva, capacitação para grupos de geração de renda, 

agroecologia e segurança alimentar. Eventos têm sido incorporados nas agendas sindicais 

como as manifestações do dia Internacional da mulher, de eventos preparatórios para a 

Marcha das Margaridas. Esta, inclusive, tem sido considerada como a maior mobilização das 

trabalhadoras rurais, representando um importante mecanismo de denúncia, de proposição de 

políticas públicas e um espaço de reflexão sobre suas condições na sociedade e o 

fortalecimento da organização das trabalhadoras rurais. Como salienta um entrevistado, 

 
A participação da mulher mudou muito, mudou e tá bem visível isso. Quando as 
mulheres se organizam nos municípios, nos estados e constrói uma mobilização que 
vai até Brasília, como foi o caso da Marcha das Margaridas, que aconteceu o ano 
passado a 3ª edição, onde 50 mil mulheres participaram da mobilização em Brasília, 
isso é muito significativo para as mulheres. Até, eu digo, mais avançadas, na questão 
da mobilização, da organização do que eles, os próprios homens. Nós temos o Grito 
da Terra Brasil, que está ai desde1995 e não se pode colocar a nível nacional, ainda 
um Grito da Terra Brasil, que fosse representado por 10 mil trabalhadores. Nesse 
ano, é que estamos tentando, e é uma proposta da Contag, de se colocar 10 mil 
trabalhadores e trabalhadoras rurais no Grito da Terra Brasil desse ano. E as 
mulheres, elas conseguiram colocar 50 mil mulheres o ano passado. Então isso 
indica que as mulheres estão mais avançadas na questão da organização. (dirigente 
sindical-homem) 
 

 Na Marcha das Margaridas, as mulheres reivindicam seus direitos, sendo a segunda 

maior manifestação de massa do MSTTR. Este ano foi realizada a terceira edição com 

aproximadamente 50 mil mulheres de todo o país. Devemos reconhecer que já houve muitos 

avanços com relação ao direito das trabalhadoras rurais, entretanto muitas conquistas ainda 

são necessárias. 

 Identificamos, nessa pesquisa, por exemplo, que a maioria das mulheres permanece 

como as principais responsáveis pelo trabalho de casa, sobrecarregando sua jornada de 

trabalho, suportando até não só duas, mas três jornadas de trabalho (na roça, em casa e no 
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sindicato). Isso tem sido, em alguns casos, um empecilho para as mulheres se engajarem no 

sindicalismo de forma permanente e organizada, ainda que algumas contem com o apoio do 

marido e dos filhos maiores, o que já é um avanço na democratização das atividades. 

 As atividades como viagens, reuniões, encontros, seminários, que fazem parte das 

agendas sindicais lhes deixam pouco tempo para a família, acarretando-lhes um sentimento de 

culpa, principalmente para aquelas que tem filhos menores. Por outro lado, as dirigentes tem 

tido oportunidades de viajar, participar de eventos que lhes proporcionam crescimento 

pessoal, contribuindo para sua ação política e para a reflexão sobre os papéis de mãe, esposa. 

 Neste sentido, é imprescindível que, as resoluções dos Congressos da categoria 

possam assegurar mecanismos para uma maior participação das mulheres, a exemplo da 

presença de creches nos eventos sindicais para seus filhos menores; horários compatíveis às 

exigências das responsabilidades familiares. Esses avanços já vem acontecendo em grandes 

atividades tanto da Federação como do Movimento Sindical dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais como um todo, viabilizando o desenvolvimento de atividades que 

contribuam para o fortalecimento das mulheres e para a sensibilização dos homens. 

 Com relação ao acesso a políticas públicas, a luta por melhores condições de vida e 

por direitos a serviços básicos é contínua. As mulheres trabalhadoras rurais, depois das 

diversas batalhas travadas ao longo das décadas, conseguiram o direito à aposentadoria, ao 

salário maternidade, acesso ao crédito através de uma linha específica (o PRONAF Mulher). 

Além disso, há os programas de documentação específico para mulheres, participação efetiva 

em todas as instâncias do Movimento e o direito a compartilhar ou a possuir a titulação da 

terra em seu nome.   

 Apesar dos avanços pesquisa da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

intitulada “Ações Sindicais para promoção de um trabalho decente para as mulheres”, 

demonstra que, na atualidade, as trabalhadoras têm ainda uma tímida participação, tanto nos 

cargos representativos como na sua participação nos movimentos sociais. Isso porque são 

poucas as organizações que incluem em suas políticas programas que promovam a 

colaboração das mulheres nos sindicatos. Ainda segundo a pesquisa, a participação das 

mulheres no movimento sindical, no geral, ainda é reduzida, mesmo em setores de maioria 

feminina, devido à falta de oportunidade para a sua inclusão e de impulso para a sua 

participação sindical. 

 A partir da análise da pesquisa, verifica-se a importância da criação de espaços de 

qualificação (educacionais) para que as mulheres possam se desenvolver como dirigentes 

sindicais e não apenas "dirigentes sindicais femininas", ou seja, sem limitações à condição de 
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"secretárias de assuntos femininos”. De acordo com a pesquisa, estas instâncias não são 

reivindicadas pela população feminina, como se elas não tivessem a capacidade para ocupar 

qualquer posição dentro da estrutura sindical. A pesquisa demonstra ainda que é de especial 

interesse a contínua reafirmação da participação feminina - reconhecendo seus valores e 

especificidades - não uma concessão à mulher, mas uma consideração de suas qualidades e 

aptidões. 

 O Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais tem pensado nisso, 

quando torna obrigatória, nos espaços formativos, a presença de 50% de mulheres. Sendo 

assim, o MSTTR possui diversos mecanismos para participação feminina qualificada, 

cabendo aos atores sociais de ambos os sexos efetivar os mecanismos para essa participação. 

Houve um aumento da presença das mulheres no Movimento Sindical dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais e, conseqüentemente, da participação dessas mulheres. É inegável 

também que tanto a ampliação da diretoria como a instituição da cota, influenciaram 

sobremaneira a participação qualificada das mulheres. No entanto, devemos ter em mente que 

a ocupação das mulheres nos cargos diretivos é só um dos itens para o real empoderamento, 

uma vez que o fato de se criar lideranças femininas isoladas por si só, não levará para o 

empoderamento de toda categoria de trabalhadora rural.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quando se pretende discutir sobre a condição da mulher na sociedade, nos deparamos 

com inúmeras questões e possibilidades. Ficou explícito, nesta pesquisa, que o processo de 

socialização de homens e mulheres, através da construção de papéis sociais diferenciados, 

evidencia desigualdades e hierarquias de gênero. As conseqüências que marcam a 

estruturação das relações sociais, como a exclusão da mulher da participação de atividades 

políticas no espaço público, bem como as limitações na área da socialização e da educação, 

formam condições para que as relações entre homens e mulheres tornem-se hierarquizadas. 

O estudo sobre a condição feminina na sociedade tem sido objeto de diferentes 

abordagens teóricas. A linha da divisão sexual procura explicar a submissão feminina na 

sociedade. Essa condição seria determinada pelo processo de socialização orientado pela 

divisão sexual do trabalho. Iniciado na família, esse processo atinge as várias dimensões da 

vida da mulher nos espaços conquistados. Essa tendência da socialização continua a 

manifestar-se no âmbito público através das peculiaridades da exploração do feminino.  

Uma outra vertente recorre à separação entre público e privado, para reafirmar a 

submissão feminina na sociedade, iniciada com a divisão sexual do trabalho, mediante a 

definição de espaços sociais diferenciados para homens e mulheres. 

A teoria de gênero tem sido instrumento útil para explicar a condição da mulher na 

sociedade, a partir do pressuposto de que as desigualdades entre o masculino e o feminino são 

construídas pelas relações sociais do cotidiano. Um dos grandes avanços nessa área de estudo, 

nas duas últimas décadas, deu-se com a consolidação do conceito de gênero, que contribuiu 

para desnaturalizar o que seriam características do ser homem ou ser mulher e, mais que isso, 

separar o sexo biológico dos atributos sociais relativos ao feminino e masculino. Na verdade, 

aquilo que caracteriza a formação biológica não possui vinculação intrínseca com o que se irá 

assimilar e incorporar como características do ser homem ou ser mulher. Os “atributos” 

comportamentais que definem a identidade não são naturais à condição humana, mas 

fundamentalmente sociais e mudam historicamente (FISCHER, 2006). 

Os resultados do estudo mostram que, em relação às mulheres do campo, as 

discriminações e restrições foram criadas enfocando os lugares que elas deveriam ocupar 

socialmente, com base na idéia de lugares naturais. Mas sabemos que tais restrições podem 

ser alteradas, reconstruídas e redefinidas nas relações sociais. 

A formação histórica brasileira, sobretudo no Nordeste, levando em consideração a 
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discussão de gênero, constitui um exemplo de sociedade que constrói lugar político e social 

das mulheres tendo como base a separação artificial entre a esfera privada e a pública. Às 

mulheres era reservado apenas o âmbito privado, posição que foi reforçada pelo pensamento 

moderno. A atividade política cabia aos homens, entretanto as mulheres tenham marcado 

presenças na esfera produtiva. Daí, observa-se também a negação da condição de cidadã à 

mulher. 

Na medida em que a cidadania é reconhecida, já com certos direitos garantidos, as 

mulheres se defrontam com limitações que dizem respeito à sua própria sobrevivência e à de 

seu grupo familiar. No Brasil, foi muito importante, nesse sentido, o processo de 

redemocratização do país, no qual as mulheres tiveram uma participação expressiva, 

seguindo-se a criação de órgãos institucionais especialmente voltados para a implementação 

de políticas com o enfoque de gênero. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, criado 

em 1985, reflete o reconhecimento da necessidade de coibir ou punir a discriminação e a 

opressão à mulher, seja no trabalho, seja no âmbito doméstico. Com a Constituição de 1988, o 

debate sobre a condição feminina ganha visibilidade. 

A mobilização das mulheres nos movimentos sociais impulsiona as reivindicações não 

só pelos direitos individuais, como a licença maternidade, mas também pelas políticas 

públicas relacionadas com a família, com saúde, educação, emprego e renda, além de outras 

reivindicações que tinham impacto direto sobre a vida das mulheres. No campo, elas são 

sensibilizadas pela questão da terra que se relaciona de perto com o direito ao trabalho, bem 

como com a construção e afirmação da categoria trabalhadora rural. 

Estas constantes discussões e reivindicações pelos direitos das mulheres, nos últimos 

anos, representam um avanço significativo e favorecem o rompimento de muitos tabus e 

preconceitos. Entendemos que essas conquistas também estão presentes no meio rural, apesar 

da exploração que submete as mulheres no espaço privado e que tem continuidade no âmbito 

público, onde suas atividades são ainda consideradas inerentes à vida doméstica.  

Dessa forma, é inegável que as mulheres têm conquistado avanços em termos de 

participação no espaço público, até mesmo nos espaços mais resistentes à sua penetração. É 

curioso que esse processo tem ocorrido no centro das forças de dominação masculina, a 

exemplo do Movimento Sindical Rural, apesar de a mulher não contar com uma experiência 

política histórica nesse campo de luta.  

Durante um certo tempo, os sindicatos não aceitavam as mulheres como sócias, uma 

vez que não as identificam como trabalhadoras. Fato fortalecido pela divisão sexual do 

trabalho, pelo processo de socialização diferenciado para os homens e para as mulheres e pela 
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separação entre as esferas do público e privado. A imagem cristalizada de dona-de-casa é 

outro fator que dificulta a identificação da mulher como trabalhadora rural. 

A partir de todo processo de redemocratização do país, bem como de sua participação 

nos movimentos feministas, as mulheres começaram a reivindicar esse reconhecimento como 

trabalhadora e sua inserção no sindicato como sócia, sendo beneficiária direta dos benefícios 

oferecidos por este. 

Os sindicatos dos trabalhadores rurais começaram a ser fundados no início da década 

de 1960, por influência da Igreja Católica e do Partido Comunista Brasileiro, a fim de os 

trabalhadores rurais pudessem lutar por seus direitos. A participação da mulher nesses 

sindicatos só irá acontecer, significativamente, a partir da década de 1980, depois de suas 

reivindicações para se afirmarem como trabalhadoras rurais. 

Contudo, a aceitação da participação das mulheres nos sindicatos, principalmente por 

parte dos dirigentes sindicais homens, não foi fácil. As mulheres tiveram que lutar para que 

fossem inseridas no MSTR, sendo maiores os deságios, quando a inclusão estava ligada às 

instâncias diretivas e deliberativas do Movimento Sindical Rural. Sendo assim, o processo de 

socialização das mulheres, a restrição destas à esfera do privado, a constituição do 

Movimento Sindical Rural - por ser um espaço público - como espaço eminentemente 

masculino, dificultou sobremaneira sua inserção.  

Através das entrevistas, notamos que há, por parte dos dirigentes sindicais homens, 

uma necessidade de reafirmar a importância da participação das mulheres em todas as 

instâncias do MSTTR. No entanto, há uma separação entre discurso e prática, na medida em 

que ressaltam a importância da participação, mas dificilmente permitem que as mulheres 

(principalmente as que estão nas coordenações de mulheres) exerçam suas funções enquanto 

membros da diretoria. Assim, torna-se necessário ainda todo um processo de discussão dentro 

do MSTTR, sobre a relevância da participação efetiva da mulher. O processo de formação 

deve esclarecer que o fato de estar nas instâncias diretivas não garante a efetiva participação. 

Constatamos ainda que as mulheres tem diversas formas de participar dentro MSTTR. 

Verificamos que a presença das mulheres nas diretorias dos sindicatos é significativa, uma 

vez que as mulheres ocupam mais da metade dos cargos diretivos nos sindicatos. Sergipe, em 

comparação com outros estados, é uma exceção, na medida em que a regra geral são os 

homens quem mais ocupam esses cargos nos sindicatos e federações de todo o país.  

Dessa forma, a participação da mulher no MSTTR em Sergipe é significativa, pois 

elas ocupam os cargos diretivos, participam dos momentos deliberativos e propositivos, de 

encontros e cursos. Entretanto, essa participação ainda não é qualificada, posto que muitas 
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estão 'presentes', mas não atuam efetivamente no MSTTR, mesmo fazendo parte da diretoria. 

Verificamos também que a ampliação da diretoria, bem como a implantação da cota 

foi fundamental para incentivar e assegurar a presença das mulheres no MSTTR. A cota, no 

entanto, como vimos nos depoimentos, assegura essa presença, mas não necessariamente 

garante a participação, como entendemos nesse trabalho. Para que a cota tenha eficiência e 

eficácia para a participação das mulheres, é necessário o empoderamento delas, a fim de que 

ocupem seu lugar de fato e de direito. 

As mulheres que participam efetivamente do Movimento Sindical dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais desenvolvem potencial crítico e constroem um espaço de liberdade e 

autonomia para atuar na luta como sujeito capaz de inovar, criar valores, e não apenas 

legitimá-los. Ao colocar-se numa instituição que luta pelos direitos dos trabalhadores rurais, a 

mulher adquire senso crítico para rever princípios de vida que guiaram sua visão de mundo e, 

dessa forma, desmistifica a dominação masculina.  

A mobilização e a participação das mulheres nessa luta propiciam um espaço para 

interação e quebra de isolamento, especialmente das donas-de-casa em tempo integral, além 

de ampliar sua percepção sobre determinadas questões sociais, abrindo também um espaço de 

possibilidade para percepção do gênero na sua condição de classe. 

Ao participar das reivindicações no Movimento, a mulher ganha espaço que lhe 

permite questionar as relações de dominação, especialmente no espaço público. A ação 

política das mulheres rompe a cortina de sua invisibilidade pública graças a uma nova trama 

de relações sociais que pressupõe interações e novos saberes que, por sua vez, redefinem 

relações de poder no espaço privado.  

Sobre esse aspecto, importa considerar a construção de novos valores no cotidiano do 

MSTTR, os quais estendem à dinâmica do grupo familiar, bem como à sua participação na 

sociedade. Entende-se que a hegemonia de gênero supõe um componente de classe e que a 

mudança das condições econômicas é, sem dúvida, condição necessária (embora não 

suficiente) para a transformação também nas relações de gênero.  

Dessa forma, as mulheres já avançaram sobremaneira na ocupação dos espaços 

diretivos, deliberativos e propositivos do Movimento Sindical dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais em Sergipe. No entanto, este avanço não abrange a categoria mulher 

trabalhadora rural, na medida em que não são todas as mulheres que estão no processo de 

conscientização e empoderamento. Muito ainda tem que ser feito para que as mulheres 

participem de forma qualificada no MSTTR. 

Sendo assim, a pesquisa aponta para caminhos de reflexão e para a necessidade de 
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novos estudos. A intensificação do debate sobre gênero no Movimento Sindical e a adoção de 

instrumentos de estímulo e garantia da participação tem aumentado o número de mulheres na 

direção das organizações sindicais de trabalhadores rurais. Este esforço não tem sido 

suficiente para que a participação feminina se iguale à masculina. Revelam-se as dificuldades 

vivenciadas por elas e a ocorrência de antigas práticas de discriminação, ao passo que se 

apresentam novos temas e posicionamentos a serem tratados pela organização sindical de 

trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

 As mulheres trabalhadoras rurais devem seguir na luta para que se possa ter, pelo 

menos dentro do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, eqüidade de 

gênero. Esta eqüidade deve perpassar as instâncias diretivas do Movimento com o intuito de 

transformar também a sociedade, além da participação efetiva das mulheres na luta por 

melhores condições de vida para o homem e a mulher do campo, tal como sugere a canção 

abaixo: 

 

“Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, 

Participando sem medo de ser mulher, 

Porque a luta não é só dos companheiros, 

Participamos sem medo de ser mulher 

Pisando firme sem pedir nenhum segredo, 

Participando sem medo de ser mulher 

Pois sem mulher a luta vai pela metade, 

Participando sem medo de ser mulher 

Fortalecendo os movimentos populares, 

Participando sem medo de ser mulher 

Na aliança operária-camponesa, 

Participando sem medo de ser mulher 

Pois a vitória vai ser nossa com certeza, 

Participando sem medo de ser mulher” 

(Nazaré, Itapipoca – Ceará) 

Esta música é a mais conhecida e cantada nas atividades (encontros, cursos, 

seminários, ações de massa, etc.) pelas mulheres trabalhadoras rurais, na medida em que ela 

expressa o revigoramento da auto-estima, pela valorização da participação das mulheres na 

mudança da sociedade reconhecendo a força feminina na esfera política. 
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APÊNDICE  
 

 

APÊNDICE A - Identificação dos entrevistados 
 

1. Dirigente sindical – mulher; viúva, 69 anos 
 

2. Dirigente sindical – mulher; casada; 54 anos 
 

3. Dirigente sindical – mulher ; casada; 53 anos 
 

4. Dirigente sindical – mulher, casada; 38 anos 
 

5. Dirigente sindical – mulher, casada, 30 anos 
 

6. Dirigente sindical –homem; casado, 78 anos 
 

7. Dirigente sindical – homem; casado; 70 anos 
 

8. Dirigente sindical – homem, solteiro; 32 anos 
 

9. Pesquisadora entrevistada – mulher; divorciada; 58 anos 
 

10. Militante – mulher, solteira; 41 anos 
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ANEXOS  
 

 

ANEXO A – Roteiro das Entrevistas 
 

 
• História do Sindicalismo 

 

 

• Histórico do surgimento e consolidação do Movimento Sindical de Trabalhadores 

Rurais (no Brasil e em Sergipe) 

 

 

• A participação da mulher na história do Movimento Sindical de Trabalhadores/as 

Rurais (no Brasil e em Sergipe) 

 

 

• A contribuição e participação do entrevistado/a nos Movimentos Sociais e, 

principalmente no Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. 

 


