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Pontos e pespontos: a influência da gestão organizacional na qualidade de 
vida no trabalho feminino no setor de costura numa empresa de estofados 
 
 
Introdução 
 
      Devido à inserção da mulher no mercado de trabalho através da venda da sua 

força de trabalho, por ocasião do início da Revolução Industrial, quando se 

intensificou a diminuição do trabalho artesanal e o aumento da migração para a 

cidade em busca de trabalho nas fábricas, o trabalho da mulher nas organizações 

começou a integrar o conjunto da classe trabalhadora. Entretanto, à medida que a 

feminização do trabalho foi ocorrendo, houve concomitantemente a este fato, uma 

precarização das condições desse trabalho, isso se dá por conta das 

desigualdades entre as condições de trabalho oferecidas às trabalhadoras em 

relação aos trabalhadores, sejam em forma de menores salários ou em forma de 

uma hierarquia imposta, onde as trabalhadoras estão na maioria das vezes 

subordinadas ao domínio masculino.  

      As mulheres vêm exercendo uma importante participação no crescimento 

econômico, pois sua presença vem se estendendo a vários postos de trabalho, e 

como tal, devem ser reconhecidas, tendo suas necessidades atendidas dentro do 

âmbito organizacional. Assim, em relação às condições do trabalho feminino, 

temos a discussão acerca da qualidade de vida no trabalho - QVT, que tem uma 

grande importância, pois se refere à realização das necessidades das pessoas 

dentro das organizações, conduzindo aos resultados organizacionais planejados. 

A adequada Qualidade de Vida no Trabalho Feminino - QVTF, se observada 

devidamente, produz satisfação e motivação para que as trabalhadoras possam 

desempenhar sua participação nas organizações de maneira compensatória, tanto 
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para elas, como para a empresa. Caso contrário, o trabalho se torna um 

instrumento de conflito, ao passo que nesse contexto as trabalhadoras não 

encontram satisfação das suas expectativas quanto ao trabalho. 

      Nessa discussão se insere o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho, que 

é muito amplo e pode variar de acordo ao perfil de cada grupo analisado. 

Buscando fazer uma abordagem da qualidade de vida do trabalho feminino, esta 

pesquisa detêm-se à percepção de qualidade de vida no trabalho das mulheres, 

que fazem parte do universo de uma indústria de pequeno porte no ramo de 

estofados em Santo Antonio de Jesus - BA, atuando como costureiras, onde serão 

analisados o nível de qualidade de vida no trabalho das trabalhadoras e a 

influência da gestão organizacional nesses níveis. A Qualidade de Vida no 

Trabalho - QVT precisa ser medida e melhorada devido ao fato de que o trabalho 

representa uma atividade integrante da vida de todos os trabalhadores e 

trabalhadoras, já que pelo menos 8 horas por dia são dedicadas à atividade 

laboral, durante grande parte da vida das pessoas e no caso das mulheres ainda 

existe a extensão da jornada de trabalho devido ao trabalho doméstico, que não é 

considerado como tal e não é remunerado. É importante incorporar às 

organizações o desejo de produzir, não apenas por produzir, mas para que haja 

satisfação coletiva, em todos os setores da empresa. 

 

METODOLOGIA 

      Esta pesquisa de cunho qualitativo3 possui características descritivas, pois 

pretende descrever as particularidades do grupo de operárias e compreender as 

relações de trabalho construídas no contexto da atividade dentro da fabricação de 

estofados, visando mensurar a qualidade de vida no trabalho feminino e os fatores 

que determinam a ocorrência das condições em que se desenvolve o trabalho das 

costureiras na referida organização. E características explicativas, ao passo que o 

fenômeno a ser explicado é o de condições precárias do trabalho feminino; vale 
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objetivas de vida tornam-se relevantes por meio de significados subjetivos. 
 



ressaltar que questionar a precarização do trabalho exercido pelas mulheres 

remete à categoria de gênero, que por sua vez permite entender as relações 

sociais entre os sexos e discutir a subordinação das mulheres em várias esferas. 

No caso desta pesquisa este enfoque permite dar visibilidade às mulheres e às 

suas especificidades dentro do ambiente de trabalho. Segundo Acevedo e Nohara 

(2006, p. 47), “a pesquisa explicativa, por sua vez, tem a finalidade de explicar por 

que o fenômeno ocorre, ou quais os fatores que causam ou contribuem para a sua 

ocorrência”. 

      Para fundamentar teoricamente a pesquisa foram utilizados os procedimentos 

de levantamento bibliográfico, onde foram consultados estudos anteriores sobre 

os temas abordados, em livros e artigos científicos. Também foram feitas 

entrevistas ao grupo focal, sob a mediação da autora da pesquisa, com 

questionamentos sobre aspectos diversos do ambiente de trabalho, quando na 

oportunidade foram colhidas verbalizações espontâneas das operárias que foram 

utilizadas para reforçar as conclusões da pesquisa. Possibilitando assim, como 

destaca Acevedo e Nohara (2006, p.51), a discussão em profundidade sobre a 

condição e precarização do trabalho da mulher. Como instrumentos de coleta de 

dados foram utilizados formulários aplicados ao grupo, através de questionários 

preenchidos pela pesquisadora com as respostas das entrevistadas. Tal 

questionário teve como objetivos traçar o perfil das trabalhadoras e suas opiniões 

com relação aos aspectos relacionados com a qualidade de vida no trabalho, 

ressaltando questões concernentes à realidade enfrentada pelas mulheres4 com 

suas especificidades e necessidades. Na elaboração do roteiro de entrevistas foi 

utilizado o modelo de Walton (1975), que propõe categorias conceituais de 

análise, compondo os critérios de QVT, dentre os quais: compensação justa, 

condições de trabalho, desenvolvimento de capacidades, crescimento, segurança, 

integração social, igualdade, direitos trabalhistas, tempo para lazer, tratamento 

imparcial e outros. Em decorrência da ausência do enfoque de gênero nesse 

modelo, foram incorporados outros indicadores como forma de estabelecer a 
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percepção sobre a QVTF no contexto proposto e pontuar os aspectos de gênero 

pertinentes ao trabalho das mulheres. Os dados foram tratados e sistematizados, 

resultando em informações relevantes, traçando o perfil da gestão organizacional 

e o nível de satisfação das costureiras, além da percepção das mesmas quanto à 

sua qualidade de vida no trabalho. A amostra pesquisada foi composta por 100% 

das trabalhadoras, no setor de costura da empresa em estudo. 

 

MULHERES E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 A importância da gestão organizacional voltada para a valorização das 

pessoas e a manutenção da competitividade 

 

      Devido a uma forte concorrência gerada pela globalização e as mudanças 

intensas impostas pela abertura dos mercados e consequentemente por uma 

grande oferta de produtos e serviços similares, as organizações atuais têm se 

deparado com a realidade de que para manter uma posição no mercado, faz-se 

indispensável uma nova abordagem com relação ao capital humano numa 

dimensão holística5, transformando e construindo um ambiente de 

desenvolvimento social integrado. Isso porque segundo Silva e De Marchi (1997) 

muitos são os desafios que se colocam diante das empresas atualmente, mas 

desses os mais fundamentais são a necessidade de uma força de trabalho 

saudável, motivada e preparada para a extrema competição e em seguida a 

capacidade da gestão de responder à demanda de seus funcionários em relação a 

uma satisfatória qualidade de vida no trabalho. 

      Num momento em que as pessoas começam a ser vistas como fundamentais 

para o crescimento e excelência organizacionais, haja vista que atualmente o 

diferencial competitivo apóia-se também nos talentos humanos, fatores imunes de 

serem copiados, pensar na qualidade de vida dos trabalhadores (QVT) é 

primordial, ao passo que torna possível o desenvolvimento dos talentos humanos. 

                                                 
5 Diz respeito a uma visão integrada e multidimensional do ser humano, em oposição à abordagem 
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visão departamentalizada que reduz os trabalhadores a meros repetidores de tarefas, segundo 
Limongi-França (2003). 
 



Pois, como afirma Drucker (1975), proporcionar melhorias na qualidade de vida 

dos colaboradores é o elemento fundamental para a diferenciação das empresas, 

já que o desempenho das pessoas é diferente entre si, enquanto todos os outros 

recursos são comumente controlados pelas organizações. 

      No pensamento de Kanaane (1999), quando se consegue criar um clima 

organizacional que propicie a satisfação das necessidades de seus participantes e 

que canalize seus comportamentos motivados para a realização dos objetivos da 

organização, simultaneamente, tem-se um clima propício ao aumento da eficácia 

da mesma. Assim, à gestão organizacional cabe o papel de proporcionar um 

ambiente de trabalho favorável ao despertamento da qualidade de vida dentro das 

organizações. Isso se confirma com a opinião de Fernandes (1996, p. 35), 

segundo a qual, a tecnologia de qualidade de vida no trabalho pode ser utilizada 

para que as organizações renovem suas formas de organização no trabalho, de 

modo que, ao mesmo tempo em que se eleve o nível de satisfação do pessoal, se 

eleve também a produtividade das empresas, como resultado de maior 

participação dos empregados nos processos relacionados ao seu trabalho. A 

dinâmica desse processo deve ser contínua tornando possível que cada um 

encontre a satisfação esperada no ambiente profissional, com isso será possível 

haver crescimento, tanto das organizações como integrantes desse imenso 

cenário sócio-econômico, como dos trabalhadores e trabalhadoras que fazem 

parte dessas organizações. 

       Mas, mesmo constatando que a qualidade de vida no trabalho interfere no 

nível de comprometimento das pessoas que compõem as organizações, na 

maioria das empresas quando fazemos uma sondagem mais de perto dentro do 

ambiente organizacional, principalmente das micro e pequenas empresas 

(MPE’S), percebemos que a preocupação e a atenção com os fatores humanos 

ainda são encarados como custos desnecessários e não como investimento e 

tratando-se da qualidade de vida do trabalho feminino (QVTF), a atenção é bem 

menor, haja vista que o trabalho feminino, desde o início com a entrada das 

mulheres no mercado de trabalho, é cercado de interesses capitalistas e baixas 

condições de desenvolvimento e de bem estar da classe de operárias femininas 



(NOGUEIRA, 2004). Mesmo nas empresas de grande porte, que dispõem 

notoriamente de maiores recursos, os investimentos em tecnologia e aumento da 

capacidade de produção são maiores em relação aos investimentos feitos nas 

pessoas, esse quadro em relação às micro e pequenas empresas no Brasil se 

agrava pela falta de recursos disponíveis, aumentando a discrepância entre 

empresas de pequeno e grande porte. De acordo com Fernandes (1996), quando 

ocorre desequilíbrio entre os investimentos tecnológicos em detrimento dos 

cuidados com o fator humano, o desempenho das pessoas fica comprometido 

pelos baixos níveis de satisfação, afetando o atendimento às exigências do cliente 

externo, inviabilizando as estratégias voltadas para a melhoria da qualidade dos 

produtos e serviços. 

      A história do ser humano tem sido pautada pela busca incessante por 

satisfação das suas necessidades, ante o fato dos homens e das mulheres 

sempre tomarem decisões baseadas no seu bem estar, no início essas 

necessidades eram de sobrevivência e hoje elas são também de auto-realização. 

Por isso qualidade de vida no trabalho tem sido uma preocupação desde o início 

da existência humana, com outros títulos em outros contextos, mas sempre 

voltada para facilitar ou trazer satisfação e bem estar ao trabalhador(a) na 

execução de sua tarefa (RODRIGUES, 1999). 

      Dentro das organizações, como não poderia deixar de ser, as pessoas estão 

em busca da satisfação das suas necessidades, no entanto o objetivo das 

organizações e a sua razão de existir, passa bem distante da satisfação das 

necessidades das trabalhadoras(es) e restringe-se às questões financeiras. 

Reproduzindo um modelo que vem se sustentando na exploração de 

operários(as), afirmação justificada em vista da perpetuação da precarização do 

trabalho fabril entre a revolução industrial e a globalização (NOGUEIRA, 2000).    

      O trabalho é uma forma de atividade própria do ser humano, enquanto ser 

social e sempre ocupou um lugar muito importante para todas as pessoas, pois 

grande parte da vida se passa dentro das organizações, assim ele possui um 

grande valor em nossa sociedade (MERINO 2000 apud MELLO, 2008, p. 02). Por 

sua vez Max Weber (1864 -1920) na obra ‘A ética protestante e o espírito do 



capitalismo’, ainda segundo Castro (2003), afirma que a prática religiosa influencia 

a produtividade considerando o trabalho como inspirado por Deus. Conforme essa 

análise, por ocasião da ascensão da burguesia como poder político e econômico, 

houve uma justificação do lucro e com isso a legitimação da exploração do 

proletariado visando o aumento dos ganhos.  

      Percebe-se assim que o entendimento do trabalho e o próprio evoluir dessa 

atividade sofreu, com o advento do capitalismo, influências que conduziram à 

sociedade do trabalho como fruto da Revolução Industrial. À medida que o 

trabalho, como força produtiva, sofreu a separação em dois níveis intelectuais: o 

mental dos administradores(as) e o manual dos operários(as), sendo esse 

considerado inferior e por isso precarizado. A organização capitalista das relações 

de produção gerou a moderna sociedade de classes, apropriando-se dos meios de 

produção e condicionando as pessoas a venderem sua mão-de-obra barata 

(CASTRO, 2003).     

      Uma análise sobre o conceito de qualidade de vida no trabalho torna-se 

relevante ao passo que as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores e 

trabalhadoras não representam apenas uma fonte de renda para as pessoas, mas 

principalmente um meio de satisfação de suas necessidades de várias ordens. 

Acontece que sob o título de programas de Qualidade de Vida no Trabalho, muitas 

atividades no âmbito organizacional constituem apenas em esquemas de 

manipulação, baseados em abordagens superficiais acerca do comportamento 

humano (FERNANDES, 1996), essa superficialidade dá-se pelo fato de não darem 

a devida seriedade aos seres humanos e valorizar unicamente os numerários.  

      No entanto, como afirma França (1997), Qualidade de vida no trabalho (QVT) 

é o conjunto das ações de uma empresa que envolvem a implantação de 

melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. A 

construção da qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do momento em que 

se olha a empresa e as pessoas como um todo, o que chamamos de enfoque 

biopsicossocial. 

      Walton (1975 apud Fernandes, 1996), trata a respeito do foco central da 

investigação acerca da qualidade de vida no trabalho, afirmando que deve haver 



um questionamento das formas a serem adotadas para que os cargos se mostrem 

mais produtivos e satisfatórios, com vantagem para as pessoas e organizações, 

mediante a reformulação do desenho de cargos e postos de trabalho. 

 

Por que usar o conceito de gênero como categoria analítica na Qualidade de 

Vida do Trabalho Feminino? 

 

      Propondo uma retomada às origens e conceitos sobre gênero e uma 

explanação dessa categoria de análise das relações construídas entre homens e 

mulheres, justifica-se assim sua aplicação nesta pesquisa que visa tecer 

considerações sobre a qualidade de vida do trabalho feminino, traçando paralelos 

com as questões femininas que envolvem a construção da sua participação no 

mercado de trabalho e convívio social. 

Saffioti (2004, p. 110) descreve o conceito de gênero como sendo a 

representação de uma categoria social, histórica, se tomado em sua descrição 

meramente descritiva. Gênero diz respeito às imagens que a sociedade constrói 

destes elementos que gramaticalmente são determinados como masculinos e 

femininos.  

      Ao contrário do que pensa a maioria das pessoas, o conceito de gênero não 

foi formulado por uma mulher, mas sim por um homem, o estudioso Robert Stoller 

que em 1968, no livro "Sex and Gender", que empregou a palavra "gênero" com o 

sentido de separação em relação ao "sexo". Contudo o conceito só prosperou a 

partir de 1975, com o famoso artigo de Gayle Rubin6, que seria a porta de entrada 

para um caminho exploratório das relações entre masculino e feminino, que 

tratava a perspectiva de gênero como um sistema sexo/gênero, onde essa 

sexualidade é transformada pela atividade humana e onde ainda existe uma 

hierarquia sistematizada entre as categorias de sexo. Rubin admite, pelo menos 

teoricamente, relações de gênero igualitárias e recomenda a manutenção da 

diferença entre a necessidade e a capacidade humana de organizar de forma 

                                                 
6 Gayle Rubin teve um trabalho pioneiro e marcante no campo dos estudos sobre gênero, e como 
antropóloga escreveu grande número de artigos muito influentes, entre os quais ‘The Traffic in 
Women’ (1975) (SAFFIOTI, 2004). 



opressiva, empiricamente, os mundos sexuais imaginários ou reais que cria. Ela 

defende que esse sistema não deve ser inevitavelmente opressor e que a 

construção das relações sociais podem criar ordenamentos igualitários, fugindo 

assim da realização dos objetivos econômicos e políticos. 

      No Brasil, o conceito de gênero foi rapidamente difundido na década de 1990 

com as análises do artigo de Joan Scott (1983,1988), onde a autora ressalta o 

gênero como uma categoria analítica que distingue homens e mulheres como 

categorias distintas e diferenciadas. Nesse momento as relações entre homens e 

mulheres, que eram despercebidas das ciências passaram a figurar como enfoque 

digno de observação. E as mulheres, como categoria social, passaram a ser 

percebidas e a situação de discriminação que as envolve começou a fazer parte 

do discurso científico (SAFFIOTI, 2004). 

       Segundo Scott (1990), o conceito de gênero refere-se à organização social 

das relações entre os sexos e esse conceito deve fazer parte da análise das 

desigualdades em todos os âmbitos dessas relações, inclusive de trabalho, sendo 

assim a inclusão do gênero como categoria analítica, tal como as de raça e classe, 

traria a inclusão dos oprimidos na História; a análise do significado e da natureza 

da sua opressão e a compreensão acadêmica de que as desigualdades, face ao 

poder, estão relacionadas ao menos a estes três elementos – gênero, raça e 

classe. Contudo, ela mesma aponta um entrave a esta proposta: a falta de 

consenso, entre os estudiosos, sobre os significados destas três categorias 

(SILVA, 2004).  

       Aplicar a categoria de gênero a uma análise das relações entre trabalhadoras 

e trabalhadores dentro do universo organizacional trás uma perspectiva de 

construir uma visão a respeito da realidade desse ambiente que tem como 

discurso predominante as questões econômicas. Gênero, dentro desta perspectiva 

teórica é, portanto, mais do que uma palavra; é uma categoria de análise que 

aplicada a um dado objeto resulta em uma forma específica de abordá-lo (SILVA, 

2004, p. 08). 

      Além disso, tendo por base a autora Bruschini (1996), o estudo sobre o 

trabalho feminino foi o precursor da discussão sobre as mulheres e sua condição 



na sociedade, à medida que o trabalho das mulheres tem para o feminismo um 

caráter de agente transformador dessa condição.  

      Permeando esse enfoque e trazendo para a visão do mercado de trabalho, 

justifica-se que toda a produção teórica dentro da ciência administrativa, assim 

como em outras, tenha se baseado na concepção patriarcal7, deixando de relevar 

a importância e as diferenças existentes entre trabalhadores e trabalhadoras. Isso 

leva a perceber que todas as tentativas de valorização das pessoas dentro das 

organizações não passaram de técnicas de aumento de produtividade e 

lucratividade, já que a subjetividade dos(as) seres humanos(nas) e suas 

necessidades só começaram a ser percebidas quando foram ameaçados os 

objetivos e desempenhos organizacionais. 

      Deste modo, a base econômica do patriarcado consiste na intensa 

discriminação salarial das trabalhadoras, em sua segregação ocupacional e em 

sua marginalização de importantes papéis econômicos e político-deliberativos. 

Essa é segundo Bruschini (1996), uma questão bem controversa porque a 

desigualdade salarial existente entre homens e mulheres que desempenham 

trabalho semelhante foi rotulada como sendo fruto de ideologia feminista sem 

base comprovada, no entanto muitos estudos e pesquisas vêm refutando essa 

afirmação, como em Nogueira (2004) onde ela afirma que nos países de 

capitalismo avançado a situação da mulher trabalhadora e a conseqüente 

feminização da força de trabalho, passa por acentuadas desigualdades no que diz 

respeito às questões salariais, ao trabalho precário e em tempo parcial ou ao 

subemprego, o que caracteriza a divisão sexual do trabalho. 

 

A inserção feminina no trabalho: percorrendo os caminhos da exploração 

 

                                                 
7 A primazia masculina em um passado remoto gerou as desigualdades existentes hoje entre 
homens e mulheres e a essa primazia chama-se patriarcado, termo que designa “controle exercido 
pelo pai” (MORAES, 2002). Segundo Hartmann (1979 apud Saffioti, 2004), o conceito de 
patriarcado diz respeito ao pacto masculino para garantir a opressão de mulheres. Neste regime, 
como relata Saffioti, as mulheres são objetos da satisfação sexual dos homens, reprodutoras de 
herdeiros, de força de trabalho e de novas reprodutoras. 
 



      Mesmo antes da Era Cristã, segundo Menicucci (1999 apud Nogueira, 2004, p. 

4), já existia uma clara divisão social do trabalho. Onde as mulheres, tanto as 

livres como as escravas, tinham seu espaço de trabalho pertencente à esfera 

doméstica, realizando tarefas como alimentação e higiene de homens e crianças. 

Havia ainda uma subdivisão por categorias, onde as mulheres solteiras lavavam e 

teciam, as mães cuidavam das crianças e as mulheres de meia-idade cuidavam 

de adolescentes e da cozinha. Vale ressaltar que já existia nesse período a 

jornada dupla de trabalho, pois as mulheres que trabalhavam com os maridos na 

agricultura também desempenhavam as tarefas domésticas. Como afirma Scott 

(1994 apud Nogueira, 2004), na Idade Moderna as mulheres, principalmente as 

solteiras, começam a desempenhar algumas atividades fora de casa vendendo 

mercadorias nos mercados, prestando serviços como amas e lavadeiras ou 

trabalhando nas fábricas. Então, com base na afirmação de Menicucci (1999 apud 

Nogueira, 2004) em relação ao trabalho da mulher neste período antecedente à 

Revolução Industrial, podemos perceber que foi no contexto da consolidação da 

burguesia que ocorreu a migração campo-cidade e o surgimento do proletariado 

feminino. Contudo a intensificação desse processo ocorre com o desenvolvimento 

tecnológico, quando houve o aproveitamento da mão-de-obra barata oferecida 

pelas mulheres, para a produção maciça e o acúmulo de capital. Assim esta 

concepção parte da abordagem de Nogueira (2004), que diz: 

 

Se por um lado o ingresso do trabalho feminino no espaço produtivo foi 
uma conquista da mulher, por outro lado permitiu que o capitalismo 
ampliasse a exploração da força de trabalho, intensificando-a através do 
universo do trabalho feminino (NOGUEIRA, 2004, p.13) 
 

      Moraes (2002) explica que com o desenvolvimento do sistema capitalista as 

mulheres foram incorporadas ao mercado de trabalho, ao passo que os maridos 

não podiam mais sustentar sozinhos as famílias. Acontece que às mulheres foram 

reservadas as ocupações que os homens não queriam, como professoras e 

enfermeiras e às mulheres de baixa renda eram delegadas as obrigações de 

faxineiras ou de funcionárias de fábricas, o que caracteriza uma desvalorização do 

trabalho feminino, em relação ao masculino. O trabalho feminino é levado à 



injustiça, à medida que o trabalho masculino é investido de maior importância e 

adquire maior status do que o feminino. 

      Com o avanço do modo de produção capitalista (final do século XIX e início do 

século XX), e com esse progresso vieram as grandes indústrias seguidas das 

escolas e formas de produção (Taylorismo, Fordismo e Toyotismo)8, visando 

aumentar a produção e consequentemente atingir um número crescente de 

consumidores(as). Dessa forma, esse padrão de produção serviu de modelo para 

todas as outras empresas, esse período foi marcado pela submissão, 

disciplinarização e exigências físicas, conforme aponta Menicucci (1999 apud 

Nogueira, 2004). Como os panoramas econômicos não são estáticos, o 

capitalismo vem se moldando para adaptar-se a essas mudanças, e essas 

transformações dizem respeito às substituições dos modos de produção, à 

desregulamentação dos direitos trabalhistas, como a informalidade, e ainda ao 

advento do neoliberalismo9. Todas essas reestruturações vêm acompanhadas, 

como afirma Mitchell (1977 apud Nogueira, 2004) da precarização e da 

informalidade do trabalho, sobretudo da força de trabalho feminina. Sobre esse 

aspecto Hirata afirma: 

 

Os anos noventa foram o palco de mudanças significativas no contexto 
internacional, que levaram ao desenvolvimento crescente da 
precariedade e da informalidade, no(s) mundo(s) do trabalho e da 
produção, tanto nos países do Norte como nos do Sul. Três questões 
relativas a tais mudanças (...) Em primeiro lugar, as conseqüências da 
globalização sobre o emprego e a divisão sexual do trabalho; em 
segundo lugar, as transformações no trabalho e as características do 
emprego feminino na crise; em terceiro lugar, o debate francês sobre as 
alternativas – institucionais, jurídicas, e aquelas propostas pelos 
movimentos sociais – a esta crise do emprego e ao desenvolvimento do 
trabalho flexível e precário. (HIRATA, 2001, p. 141). 
 

      A precarização imposta pela globalização deu ao trabalho feminino o caráter 

de invisibilidade que vem se perpetuando e perfazendo a realidade das 

                                                 
8 O Taylorismo consistia no modo de produção baseado na mecanização do processo de trabalho, criado por 
Taylor (1865-1915). Henry Ford (1913) desenvolveu uma organização do trabalho baseada na cadeia de 
produção hierarquizada, chamada de Fordismo. Criado por Taiichi Ohno, o Toyotismo surgiu para atender às 
necessidades de aumento de produção em contexto de crescimento econômico lento (NOGUEIRA, 2004). 
9 O Neoliberalismo é uma retomada dos moldes liberais das teorias do comércio internacional, “que entende 
que o mercado funciona melhor quanto menor for a intervenção do Estado no ambiente econômico” 
(CARMO, 2006, p. 15). 



trabalhadoras. Isso ocorre pela ênfase que é dada aos fatores econômicos, em 

contraponto se apresenta a desconstrução dos fatores sociais, sob a hegemonia e 

tirania do poder. 

      Diante do exposto percebe-se que sem uma visualização da qualidade de vida 

do trabalho feminino que tenha como fonte essas percepções de gênero e 

relações de classe, incorre-se no risco de ter uma visão apenas parcial do 

universo que cerca as mulheres dentro das organizações, deixando de considerá-

las em sua totalidade. Afinal, como afirma Hirata e Kergoat (1994) ”a classe 

operária tem dois sexos”, as autoras ainda discorrem dizendo que as relações 

sociais de sexo percorrem toda a sociedade e que cada esfera interfere em outras 

e assim se forma o dinamismo social. Como as mulheres vêm desempenhando 

progressivamente sua caminhada na participação econômica, sem contudo, 

deixarem seus atributos de esposas e mães, elas transitam entre as esferas 

familiares e organizacionais e estas se entrelaçam, trazendo muitas vezes 

angústia para as trabalhadoras que precisam conciliar esses papéis sem prejuízos 

para uma das partes. 

 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

      O roteiro de entrevistas aplicado ao grupo de costureiras na Meron Estofados 

possibilitou traçar um perfil das trabalhadoras como sendo composto por jovens 

casadas e com filhos (as), que cursaram no máximo o ensino fundamental 

incompleto e que têm uma renda individual entre R$ 430,00 a R$ 500,0010. Essas 

mulheres trabalham para compor a renda familiar, que gira em torno de R$ 800,00 

a R$ 1000,00 e o principal destino dado a essa renda é a alimentação. Esse 

aspecto possibilita perceber-se que as mulheres entrevistadas exercem um papel 

fundamental para o sustento das suas famílias e que a atividade laboral das 

mesmas é indispensável para manter um padrão aceitável de sobrevivência, o que 

dá ao trabalho feminino um caráter de importância que não é percebido, como 

                                                 
10 Valor do salário mínimo vigente por ocasião da pesquisa: R$415,00, conforme Ministério do Trabalho e 
Emprego, constante na medida provisória nº421/2008 de 29/02 /2008. 



forma de manter acentuadas a subordinação e a desigualdade entre os sexos. 

Como um reflexo da realidade sofrida pelas operárias, as costureiras da Meron 

Estofados sentem a depreciação de sua identidade como agentes de 

desenvolvimento econômico. 

      Durante a aplicação da entrevista foi possível discutir as questões 

relacionadas à QVT e à discriminação de gênero, onde as trabalhadoras relataram 

suas impressões e principais dificuldades enfrentadas dentro e fora do ambiente 

organizacional, tomando sempre como parâmetro os impactos causados no 

exercício do trabalho desempenhado por elas.  

       No item compensação justa e adequada foram abordados os indicadores 

relacionados com a remuneração e com a satisfação das necessidades, com o 

tipo de reconhecimento dado à renda das trabalhadoras por parte de seus 

esposos e/ou familiares e com a equivalência dos salários diante do mercado. 

       Foi observado que a maioria das trabalhadoras não consegue suprir 

completamente suas necessidades, pois sua renda não é suficiente para tanto. 

Com relação ao reconhecimento dado à renda das mulheres, ficou claro que 

apesar das mulheres participarem ativamente da renda familiar, essa participação 

é vista como uma ajuda e não como uma composição efetiva e indispensável à 

renda. A única exceção veio de uma trabalhadora que mora apenas com a mãe, 

ambiente sem a presença masculina, portanto livre de sexismo11, e nesse caso a 

renda familiar é composta pelo salário de uma e a aposentadoria da outra. 

      A empresa pesquisada, conforme os resultados das entrevistas, pratica uma 

média salarial equivalente ao mercado local (equidade externa), mas em relação à 

equidade interna foi abordado pelas entrevistadas o fato de que os homens têm 

vantagens salariais sobre as mulheres. 

 

                                                 
11 Para Moraes (2002), existem três tipos de sexismo, ou seja, a discriminação com base em gênero, e podem 
ser sexismo individual: quando as atitudes tratam de pessoa para pessoa, sexismo cultural: referindo-se às 
crenças que influenciam o pensamento de homens e mulheres num âmbito mais social como seus papéis 
dentro da família e o sexismo institucional: onde estão em jogo os sistemas econômicos em relação ao gênero 
que discriminam a mulher.  
 



Pelo fato de que aqui no meu setor já teve costureiro e o salário dele era 
bem maior que o meu e ele nem fazia tudo que eu faço, eu acho que 
não é justo (V. – Entrevista realizada em maio de 2008). 

      Para Nogueira (2006, p. 46 - 57), ainda que homens e mulheres realizem as 

mesmas atividades, esse trabalho não é reconhecido da mesma maneira. Tal 

discrepância expressa a diferenciação de gêneros no mundo do trabalho e é um 

componente para a análise do ponto de vista que considera que as trabalhadoras 

não têm as mesmas qualificações que os trabalhadores. 

      Como o trabalho feminino tem sido tradicionalmente considerado como 

complemento ao salário do marido e como as mulheres ainda são responsáveis 

pelos trabalhos domésticos e, principalmente, pela criação dos filhos, a 

flexibilidade em relação ao emprego ajustar-se-ia também a estratégias de 

sobrevivência, para que possam dar conta desses dois mundos que as colocam, 

com freqüência, no limite de um esgotamento nervoso (CASTELLS, 1999, p. 208 

apud PERUCCHI e BEIRÃO, 2007). 

       O critério condições de trabalho abordou a impressão face aos fatores: 

jornada de trabalho, incluindo as possíveis dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres em justificar horas extras, as condições das instalações físicas 

oferecidas, a percepção do item segurança por parte das trabalhadoras e o 

planejamento antecipado das tarefas e a geração de situações de estresse.  

       Percebeu-se que a jornada de trabalho segue as normas vigentes 

estabelecidas em lei, inclusive no que tange às horas extras. O fator complicador 

nessa questão é que a maioria declarou ter problemas para justificar em casa 

quando precisam chegar mais tarde por conta do trabalho.  

       Como apontam Perucchi e Beirão (2007), as múltiplas jornadas de trabalho, 

as estratégias para conciliar as responsabilidades domésticas com vida 

profissional, os altos níveis de exigências de produção do mercado, além da 

responsabilidade exclusiva pelos cuidados aos filhos, são os itens que 

sobrecarregam as mulheres e representam as reclamações recorrentes durante as 

entrevistas. 

       Todas as entrevistadas informaram considerar as instalações físicas 

inadequadas para um bom desenvolvimento das suas atividades. Ocorre que há 



falta freqüente de matéria-prima e o ambiente não tem uma organização que 

favoreça o conforto das trabalhadoras.  

Não é nada confortável, os bancos que sentamos na máquina nós é que 
pedimos aos armadores para fazer com restos de madeira da serraria, a 
mesa de corte é baixa e sinto dor nas costas. O piso é horrível forrado 
de espumas, tropeçamos o tempo todo, mas temos que trabalhar com 
toda essa dificuldade (M. – Entrevista realizada em maio de 2008).  
 

      A esse respeito França (1997), considera que dentro do ambiente 

organizacional devem ser tomadas medidas para a implantação de melhorias e 

inovações gerenciais e tecnológicas, construindo assim a Qualidade de Vida no 

Trabalho. Há que se observar, no entanto, as particularidades das mulheres e 

envolvê-las nestes valores de QVT, criando assim uma teoria de QVTF, para 

atender ao que Hirata e Kergoat (1994) chamam de consciência de gênero, 

representando uma observância das necessidades peculiares às mulheres, como 

a conciliação de jornadas de trabalho e responsabilidades domésticas, bem como 

a valorização das mulheres dentro do cenário organizacional e a igualdade de 

recompensas entre homens e mulheres, balizando-as pela qualificação 

profissional e não pelo sexo do(a) trabalhador(a). 

      O indicador segurança não é satisfatório, tendo em vista que todas as 

mulheres discordaram que têm boas condições de segurança, nota-se a existência 

de extintores mal posicionados e nenhum treinamento em caso de emergência, 

por se tratar de ambiente com acúmulo de madeira e espumas e instalação 

elétrica precária. Vasconcelos (2001) indica que cabe à organização oferecer um 

ambiente saudável que preserve a saúde dos(as) trabalhadores(as). 

      As tarefas não seguem um planejamento antecipado, o que na opinião das 

trabalhadoras, as coloca sobre constante pressão. 

 
Aqui na empresa não tem organização, chegamos pela manhã sem 
saber qual a produção do dia e de repente quando trazem o pedido 
temos que correr e fazer em pouco tempo, uma pressão em cima da 
gente (M. – Entrevista realizada em maio de 2008). 
 

       Oferecer condições adequadas para a realização das tarefas proporciona, 

segundo Vasconcelos (2001), um ambiente organizacional mais evoluído e 

favorável à realização das atividades em geral. 



       Em relação ao uso e desenvolvimento de capacidades as trabalhadoras se 

manifestaram dizendo que em algumas ocasiões sentem-se à vontade para opinar 

e em outras preferem não falar. Questionadas sobre a natureza dessas ocasiões 

em que se sentem livres para falar, disseram tratar-se dos momentos em que 

dizem respeito à execução da costura e mudanças nos modelos dos estofados, 

momento no qual são abordadas com a justificativa de que “mulher entende 

dessas coisas”, mas em se tratando de questões sobre aumento salarial ou 

negociação de folgas, sempre são excluídas. A esse respeito, Vasconcelos (2001) 

nos lembra que o aproveitamento do talento humano e incentivo à utilização das 

capacidades plenas de cada indivíduo conduz a um clima que eleva a QVT.  

      As entrevistadas disseram que gostariam de ter um retorno sobre a avaliação 

que é feita do trabalho delas, pois isso ajudaria a melhorar o desempenho. 

 
Só falam com a gente se algo der errado, mas se fazemos certo 
ninguém elogia (C. – Entrevista realizada em maio de 2008).  
 

      Diferente dos trabalhadores, que têm como melhorar o cargo e o salário, as 

trabalhadoras na Meron não têm outra opção a não ser ocupar o cargo de 

costureiras. 

 
Nós não temos como crescer aqui porque só existe este setor para nós 
trabalhar. E quando fui pedir aumento um dia me perguntaram: pra quê 
mulher quer dinheiro? (V. – Entrevista realizada em maio de 2008).  
 

      Como a empresa não oferece nenhum tipo de treinamento, a capacitação fica 

comprometida. Considerando Walton (1975), à instituição cabe o desenvolvimento 

de políticas que promovam o crescimento e segurança de seus funcionários/as.  

      Em relação ao crescimento profissional, a maioria declarou não sentir-se com 

disposição para freqüentar a escola à noite. As tarefas domésticas são um 

agravante, já que ainda têm outra jornada a enfrentar depois que chegam do 

trabalho na fábrica.   

 
Mulher é muito prejudicada porque temos o trabalho fora e dentro de 
casa, é difícil chegar em casa cansada e ter que cozinhar, lavar e cuidar 
de menino, mas fazer o quê... (J. – Entrevista realizada em maio de 
2008).  
 



      Sobre a existência de discriminação de gênero em relação às mulheres, elas 

responderam que seus salários são menores que os dos homens e que têm 

desvantagem ainda em relação à valorização das suas opiniões. Diante do 

exposto percebe-se que as trabalhadoras demonstram insatisfação em relação às 

suas perspectivas de aprovação. 

 
Aqui no setor de costura só trabalha mulher e nós não somos ouvidas 
como os homens, eles sempre conseguem melhorias rápido e a gente 
não, acho que é a forma como eles pedem... (C. – Entrevista realizada 
em maio de 2008). 
 

       Como afirmam Hirata e Kergoat (1994), as condições de trabalho entre 

homens e mulheres são quase sempre assimétricas e para desfazer esse contexto 

de relações de exploração e opressão as classes masculina e feminina devem ser 

consideradas isoladamente.  

       A relação entre o trabalho e o espaço total de vida das entrevistadas 

demonstra deficiência à medida que declararam que para conciliar o trabalho com 

as atividades domésticas quase sempre comprometem seu descanso e lazer. 

      O equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho é um determinante de QVT, mas 

as práticas organizacionais convencionais estão longe de atingir esse estágio 

(VASCONCELOS, 2001, p. 27).   

      O indicador responsabilidade social da empresa abordado foi em relação à 

responsabilidade da instituição diante das trabalhadoras, oferecendo-lhes uma 

política de Recursos Humanos condizente com o atendimento de suas 

necessidades. Tal questionamento é importante porque como afirma Aquino (1980 

apud FERNANDES, 1996, p. 43), quando os(as) trabalhadores(as) não se sentem 

integrados e aceitos em seu ambiente de trabalho, tendem a negligenciar seus 

bons desempenhos nas empresas, isso ocorre devido à baixa expectativa em 

relação à organização. 

      No caso analisado, as trabalhadoras não percebem nenhuma preocupação 

com a eliminação de privilégios masculinos e nem com a criação de ações que 

atendam melhor suas expectativas, sendo que as decisões são voltadas para o 

grupo sem a consideração das especificidades femininas.  

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       Tendo como referência de análise os critérios e indicadores de QVT - 

Qualidade de Vida no Trabalho propostos por Walton (1973 apud Fernandes, 

1996) e depois de aplicados os questionários e entrevistas, percebeu-se que as 

trabalhadoras da referida organização, não demonstram satisfação em relação às 

condições de trabalho e o ambiente onde realizam suas atividades laborais, bem 

como ao atendimento de suas expectativas. Traçando um paralelo entre a teoria 

de QVT e a questão de gênero, visando perceber as relações entre os sexos 

dentro do ambiente da organização, percebe-se que as trabalhadoras enfrentam 

desigualdades em relação aos trabalhadores, tanto nas diferenças salariais, 

quanto na desvalorização de seus discursos. A precarização de suas condições 

de trabalho é agravada ao passo que os homens têm mais abertura nas suas 

reivindicações, enquanto que às mulheres cabe a invisibilidade dentro da 

empresa. 

      Praticando uma gestão organizacional que não é voltada para a observação 

das questões concernentes à QVT e, sobretudo à QVTF, a competitividade fica 

comprometida pela falta de investimentos no ambiente organizacional.  Utilizando 

a perspectiva de gênero para complementar essa análise, entende-se que a 

realidade das MPE’S no cenário econômico lança sobre as mulheres uma 

invisibilidade que impede que sejam percebidas e valorizadas, agravando a 

precarização das condições de trabalho. Pelo fato das questões de ordem 

econômica terem sido sempre a tônica em se tratando de tendências em gestão 

organizacional, interpreta-se isso como sendo uma reprodução do modelo 

patriarcal de exploração proposto pelo capitalismo desde a sua fundação e o tem 

sido até hoje, em tempos de globalização.  

      Devido à homogeneidade que se impõe às condições de trabalho pelo domínio 

capitalista, as heterogeneidades referentes às mulheres e homens, trabalhadoras 

e trabalhadores, são esquecidas tornando o ambiente de trabalho favorável à 

exploração do trabalho feminino e à precarização dessa mão-de-obra.  Foi 

possível, pela fala das mulheres, observar que elas têm plena consciência da 



posição que ocupam, por outro lado, precisam trabalhar e com isso melhorar suas 

possibilidades de consumo, fazendo isso na maioria das vezes pensando nos 

filhos. Essa necessidade as coloca numa condição de aceitação do papel de 

subordinadas de seus maridos e/ou patrões. Há ainda a constatação de que a 

situação financeira das mulheres pesquisadas impõe às mesmas um estilo de vida 

onde só lhes cabe espaço para o trabalho e afazeres domésticos, restando pouco 

ou nenhum tempo para que invistam em crescimento e projetos pessoais.    

      Há de serem levadas em consideração suas necessidades de conciliar as 

jornadas de trabalho fora de casa com os afazeres domésticos, afinal como já 

pode ser observado, existe baixa satisfação das necessidades e expectativas das 

trabalhadoras, que são provocadas pela agitação e cansaço das rotinas. 

Agravando esses níveis apresenta-se a falta de estrutura adequada a um bom 

desempenho de suas tarefas, que são ainda piores nas empresas de pequeno 

porte.  

      A gestão organizacional, utilizando a qualidade de vida no trabalho como uma 

ferramenta gerencial, pode obter realização mútua dos anseios das 

trabalhadoras(es) e das empresas. Para atingir esses objetivos o ponto de vista 

dos(as) administradores(as) e sua forma de gerir as organizações, bem como a 

tomada de decisões, devem considerar as necessidades emergentes no cenário 

social, dentro desse cenário a questão da precarização do trabalho feminino se 

impõe como uma discussão inevitável para uma mudança de paradigmas que se 

estendem além do ambiente organizacional. Tais paradigmas compreendem 

questões como a imposição pela globalização de novas formas de produção que 

representem menor custo para as empresas e este fator tem sido responsável por 

uma certa legitimação das desigualdades sociais (NUNES, 2002, p. 19), 

implicando em condições precárias de trabalho, principalmente para as mulheres. 

No entanto às organizações se impõe a urgência em fazer melhorias na infra-

estrutura oferecida às mulheres no trabalho, pois como já foi amplamente 

discutido, a presença feminina é cada vez mais marcante no mundo coorporativo. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Neste artigo, ao retratar os movimentos de mulheres rurais em rede, a ênfase 

é dada à Marcha das Margaridas como uma ação coletiva analisada à luz das 

teorias feministas de diversas matrizes epistemológicas. A elaboração desse 

trabalho implica no desafio de compreender a relação existente entre os 

movimentos de mulheres trabalhadoras rurais e os novos movimentos sociais, a 

partir dos conceitos de ação coletiva apresentados por Melucci (1990); Sherer-

Warrer (2005). Discutimos também os conceitos de gênero elaborados por Scott 

(1995), Sardenberg (2002), Bandeira & Siqueira (1999; 2007), e abordamos as 

categorias poder (Foucault, 1997, 2004) e identidade (Melucci, 2001; Hall, 1998).  

Considerando a interdisciplinaridade dos estudos, o presente artigo resulta 

da junção de conceitos oriundos da Sociologia das Relações Sociais de Gênero, 

da Antropologia, História Social, da Sociologia Rural dentre outras áreas, na busca 

da produção de novos conhecimentos acerca destes novos sujeitos políticos - as 

mulheres trabalhadoras rurais. Resulta do diálogo entre duas pesquisas, 

concluídas em 200812, desenvolvidas pelas autoras, no Curso de Mestrado em 

Sociologia na Universidade de Brasília. 

 

2. Ação coletiva e novos movimentos sociais  

 

Os interesses coletivos não podem ser assumidos como dado, mas 

                                                 
12 FONSECA. Luciana Nunes. A reinvenção da ação coletiva: participação urbana, conflitualidades e 
Segregação sócio-espacial em Goiânia. Brasília, Dissertação de Mestrado. UNB/DF, 2008. 
SILVA, Berenice Gomes. A Marcha das Margaridas: resistências e permanências. Brasília, Dissertação de 
Mestrado. UNB/DF, 2008. 



elaborados socialmente, conforme seus processos de construção em andamento 

e negociação dos seus significados. Uma vez que os atores são os construtores 

da ação coletiva mediante elaboração e reelaboração dos fatores de tipos 

conjunturais em um sistema interativo e negociado de orientações que são 

referentes aos fins, meios e ambiente da ação (MELUCCI, 2001). Não 

concebemos Movimentos Sociais como respostas às crises, ou como expressões 

de patologias sociais, mas como expressões de conflitos e lutas pela apropriação 

de recursos. Por isso, os atores coletivos participantes de um conflito interagem no 

interior das condições estruturais e históricas nas quais estão inseridos e recriam 

suas próprias realidades práticas, não como vítimas simplesmente, mas como 

sujeitos. Desse modo, percebe-se a inesgotável capacidade humana e da 

coletividade de reinventarem-se a si mesmos. 

Neste artigo:  

“Os questionamentos partem da idéia de Movimento social 
enquanto sistema de ação composto e dotado de 
significados, objetivos, solidariedade, organização 
diferenciada e referidos a um sistema de relações sociais, 
cuja importância é à busca de rompimentos com as fronteiras 
de compatibilidade de tal sistema, forçando-o a ir além dos 
limites da sua estrutura”. (FONSECA, 2008).  
 

Ilse Scherer-Warren em Redes de Movimentos Sociais (1993) considera que 

na sociedade brasileira os indivíduos corriqueiramente sentem-se excluídos 

econômica, política e cultural/ ideologicamente, leva a entender porque, através 

dos movimentos sociais, os indivíduos defendem seus direitos de participar do 

consumo de bens e equipamentos coletivos, de participar nas decisões e gestão 

dos serviços, numa tentativa de garantirem o respeito por suas formas culturais.  

A ampliação dos espaços da cidadania ocorre através de uma nova cultura 

política que faz a interlocução entre carência e reivindicação. Para Warren essa 

cidadania caracteriza-se por sua constituição coletiva, através de ações que 

enfrentam modelos políticos existentes e apontam novas direções para as 

relações sociais. A sociedade civil e o Estado se interpenetrariam em campos de 

ações diferentes.  

O Estado atuaria em campo institucional e teria ação privilegiada e a 

sociedade civil poderia se fortalecer frente ao Estado através de transformações 



culturais e da criação das redes de movimentos sociais. Essas redes de 

movimentos reúnem sujeitos coletivos identificados com base em valores, 

objetivos e projetos em comum, os quais definem os atores e situações sistêmicas 

antagônicas a serem combatidas.   

 Melucci, busca compreender qual o real significado, para a cena política 

brasileira, da eclosão de inúmeros movimentos sociais reivindicativos e quais os 

aspectos fundamentais dessas manifestações urbanas para a emergência de 

novas maneiras de convivência e de autonomia diante do Estado (MELUCCI, 

1982). 

Esse autor acrescentou ao paradigma europeu ou da identidade um 

esquema interpretativo que enfatizava a cultura, a ideologia, as lutas sociais 

cotidianas, a linguagem, a solidariedade entre as pessoas e o processo de 

identidade criado. 

Segundo ele, os movimentos sociais são fenômenos políticos ao mesmo 

tempo em que fazem referência à vida pessoal dos agentes coletivos; estando, 

nesse caso, ligados à definição da identidade dos indivíduos modernos. O autor 

enfatiza a cultura, a ideologia, os processos sociais cotidianos e também as 

abordagens funcionalistas por atribuírem autonomia à ação do sujeito. O “conflito”, 

então, pode ser aplicado em termos de relação social e não a algo próprio da 

natureza humana. 

As mudanças das matrizes dos movimentos sociais, que atualmente estão 

mais pautadas em linguagens simbólicas e nas redes de comunicação cotidiana, 

promovem um novo cenário da ação coletiva cujo rompimento com a instituição é 

uma das suas características mais marcantes. Isto requalificaria os Movimentos 

Sociais em Novos Movimentos Sociais. Melucci explicita: 

 

 Nos sistemas complexos, a capacidade de intervenção 

sobre a ordem simbólica não só se generaliza em toda a 

sociedade, mas se move também em direção ao indivíduo. 

Enquanto no passado os processos sociais atingiam os 

indivíduos principalmente enquanto ‘membros de’, definidos, 

isto é, por alguma forma de pertencimento, a cultura de 



massa, a divisão da instrução, a generalização dos direitos 

de cidadania têm feito do indivíduo um sujeito de ação, mas 

também do ponto terminal dos processos de regulação. A 

intervenção da sociedade dá-se sobre o sistema no seu 

conjunto, mas também sobre os indivíduos singulares, sobre 

sua capacidade simbólica individual, obre as possibilidades 

de cada um definir o sentido de sua própria ação (MELUCCI, 

1982). 

  
De acordo com as abordagens apresentadas por Scherer-Warren (2005) e 

Melucci (1994; 2001) é possível caracterizar a Marcha das Margaridas como uma 

ação coletiva protagonizada por uma rede de movimentos de mulheres 

trabalhadoras rurais em parceria com as mulheres urbanas. Ao localizar-se no 

contexto dos novos movimentos sociais do campo, o conceito de ação coletiva 

contribui para a compreensão da MM a partir de um panorama geral sobre os 

novos formatos das organizações da sociedade civil.  

Enquanto ação coletiva, a Marcha das Margaridas se expressa como um 

movimento capaz de construir uma unidade que se traduz em identidade política, 

mesmo em meio a disputas permanentes. As teorias da ação coletiva, 

particularmente sobre os novos movimentos sociais, fundamentam-se na ênfase à 

transformação cultural dos sistemas discriminatórios e de dominação nas relações 

de gênero, étnicas, etárias, ecológicas que se apropriam de patrimônios históricos 

e culturais (Scherer-Warren, 2005).  

O conceito de ação coletiva é uma referência à análise empírica pertinente 

a este estudo, posto que trata de resultados, propostas, recursos e limites que se 

baseiam numa orientação propositiva que se constrói na Marcha das Margaridas. 

Para Scherer-Warrer (1993), os atores e atrizes coletivos estão organizados em 

três eixos definidos como fins, meios e ambiente, visualizados como um conjunto 

de vetores não interligado, mas de tensão mútua. A unidade é representada pela 

forma organizacional da ação, ao mesmo tempo em é duradoura e submetida às 

tensões permanentes. Isto significa que existem tensões contínuas dentro de um 

mesmo eixo das ações e cabe aos atores/atrizes coletivos negociarem e 



renegociarem os diferentes aspectos de suas ações continuamente. A presença 

das lideranças e as formas organizacionais tornam as ações mais duradouras. 

A Marcha das Margaridas como produto e processo das relações sociais é 

uma ação coletiva enquanto um fenômeno empírico, que propicia às suas 

integrantes um sentimento de coletividade, de pertencimento à medida que resulta 

de um amplo processo de mobilização e articulação.  Este processo tem como 

ponto de chegada a construção de uma pauta de negociação com os agentes 

institucionais. Sendo assim, esta ação possui diferentes dimensões analíticas. Seu 

caráter coletivo lhe atribui uma descrição fenomenológica e sociológica, tendo em 

vista que as mulheres trabalhadoras rurais compartilham espaços e tempos, 

comportamentos e características semelhantes, na relação com o modo de vida 

no campo, das atividades produtivas e com as relações sociais presentes no meio 

rural.  

As mulheres trabalhadoras rurais constroem socialmente suas ações e 

neste processo de construção e de negociação os significados atribuídos a tais 

ações interferem na constituição da identidade coletiva. A identidade não se 

sobrepõe à pluralidade e à diversidade das mulheres trabalhadoras rurais 

presentes na Marcha das Margaridas, mesmo que estas congreguem múltiplas 

formas de expressão representadas pelas próprias mulheres. “O termo ‘identidade’ 

não conta para o aspecto dinâmico deste processo, mas sim, aponta para a 

necessidade de uma identificação do nível, que é a condição preliminar para 

qualquer cálculo de ganhos e perdas” (Melucci, 1990).  

A realização de uma ação coletiva implica na criação de relações 

permeadas pela solidariedade, pelos conflitos e pela transgressão de limites.  

Os efeitos destas relações proporcionam um sentido pedagógico para a 

ação, além de maiores competências aos seus manifestantes para obter a adesão 

de simpatizantes e chamar a atenção da sociedade. Representam, ainda, uma das 

formas de pressão política bastante expressivas que ocorre no espaço público 

contemporâneo.  

No Brasil, inserem-se nesse campo de relações de pressão: a Marcha 

Nacional pela Reforma Agrária e do Grito do Excluídos, promovidas por 



organizações sociais nacionais e transnacionais como MST (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra), CPT (Comissão Pastoral da Terra), CONTAG e 

Via Campesina. Scherer-Warrer acrescenta a esse grupo a Parada do Orgulho 

Gay, que engloba as redes nacionais ABGLT; a Marcha da Reforma Urbana, a 

Plataforma Brasileira de Ação Global contra a Pobreza; as Marchas Zumbi + 10 e 

a Marcha Mundial de Mulheres. Adicionamos a esse contexto a Marcha das 

Margaridas que, também é composta por redes de movimentos e apresenta as 

características dos novos movimentos sociais.  

Quanto ao nível de captação de recursos materiais para sustentação e 

organicidade, geralmente, as organizações contam com apoio financeiro de 

agências não governamentais, nacionais e/ou internacionais, e ainda com 

parcerias governamentais, através de projetos, convênios e apoios a outras ações 

mais pontuais. Existem também contribuições voluntárias de cidadãos e cidadãs. 

Todo esse processo de articulação, em torno dos novos movimentos sociais, 

constitui-se em redes de movimentos sociais que reúnem sujeitos coletivos 

identificados com base em valores, objetivos e projetos comuns, os quais definem 

os atores e situações sistêmicas antagônicas que devem ser combatidas e 

transformadas.  

Para Scherer-Warrer (2005), movimento social, em seu sentido mais amplo, 

“constitui-se em torno de uma identidade ou identificação, da definição de 

adversários ou opositores e de um projeto ou utopia, num contínuo processo em 

construção e resulta das múltiplas articulações” (Ibdem).  

A atuação em redes de movimentos indica uma nova forma de fazer 

militância. Entretanto, a militância “tradicional” ou presencial mantém-se no meio 

rural, onde a infra-estrutura e as dificuldades de acesso à Internet inviabilizam a 

atuação virtual. Além disso, os encontros presenciais fazem parte dos modos de 

vida das(os) trabalhadoras(es) rurais. A nova militância significa uma nova forma 

de ser sujeito, ator e atrizes, pois nos dias de hoje o ativismo tende a ser voltado 

para os grupos mais excluídos e mais discriminados. Diante disso, a clássica 

divisão das ONGs em produtoras de conhecimento (thinks tinks), ativistas ou 

cidadãs e prestadoras de serviços ou de caridade cada vez mais caminha para a 



junção destas formas de atuação e a assumem compromissos em prol da 

construção de valores democráticos (Scherer-Warren, 2005). 

A atuação da Marcha das Margaridas, especificamente, têm como princípios 

a construção de valores democráticos que podem ser percebidos na participação 

de representantes das trabalhadoras rurais em fóruns e/ou canais de participação 

e diálogo social, tais como: Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CONDRAF) – a partir do qual os movimentos de mulheres rurais têm 

assento como titulares e no Comitê de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e 

Etnia.  Além destes, os movimentos de mulheres participam de outras 

institucionalidades13. 

 A construção de novos valores democráticos passa pela inclusão social e 

pelo empoderamento, no sentido de participação e protagonismo das mulheres, 

como forma de reivindicar os direitos civis, políticos, sociais, socioeconômicos, 

ambientais e culturais. Implica em reconhecer a diversidade dos sujeitos sociais e 

políticos e o pluralismo de suas idéias. Sendo assim, a promoção da democracia 

deve partir dos próprios mecanismos de participação existentes nas organizações 

para que possam se estender aos outros espaços da esfera pública e serem 

capazes de criar novas formas de governança. 

 

3. Breve caracterização da Marcha das Margaridas  

 

Os movimentos feministas contribuíram historicamente para dar visibilidade 

às mulheres como sujeitos políticos e sociais. A construção da identidade política 

além de ser uma estratégia de visibilidade têm implicações diretas nas políticas 

públicas. Sem dúvida, suas lutas estão relacionadas às questões conjunturais e 

conflituosas entre o conjunto dos movimentos sociais e o Estado pelas disputas de 

interesses entre classes e segmentos sociais distintos – agricultores/as familiares 

e grandes produtores.  

                                                 
13 Alguns espaços de diálogo com representação dos movimentos de mulheres foram identificados: Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, Fórum da Previdência, Fórum de Combate à Violência Contra a Mulher; 
Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do Mercosul (REAF), Rede de Agroecologia. Em outros 
espaços, as mulheres são representadas pelas organizações nas quais se inserem.  
 



Neste artigo, os movimentos de mulheres trabalhadoras rurais têm como 

recorte as ações em torno da Marcha das Margaridas, uma estratégia 

protagonizada por mulheres advindas de diversas regiões do país que se 

congregam em redes de movimentos sociais. É realizada de três em três anos em 

Brasília, Distrito Federal. Constitui-se numa das maiores manifestações populares 

e integra a agenda dos movimentos sociais do campo. 

A primeira Marcha das Margaridas ocorreu em 2000 e foi inspirada na 

Marcha Pão e Rosas que aconteceu em Quebec (Canadá), 1995, cuja experiência 

repercutiu em diversos países. Certamente, a participação das organizações de 

mulheres brasileiras no Fórum Social Mundial de Porto Alegre em 1999, foi um 

momento de socialização desta e de outras experiências.  

 
Conversávamos sobre isso com a Ednalva [ex-Secretária de 
Mulheres da CUT], que já se foi, e se comentava que a 
Marcha Pão e Rosas teve um resultado fantástico no 
aumento do salário mínimo de lá e as mulheres aqui se 
interessaram. As mulheres de Quebéc marcharam em todos 
os cantos e chegaram a um lugar e aí é que várias 
organizações de mulheres no mundo começaram a discutir 
que as mulheres deveriam fazer uma marcha no mundo, ao 
invés de ser uma em cada país, seria uma marcha de muitos 
países (Raimundinha, 2008)14. 
  

A Marcha das Margaridas tem como lema a luta contra a fome, a pobreza e a 

violência. A construção desta Marcha ocorre de forma articulada com a Marcha 

Mundial de Mulheres, organização internacional que envolve diversas 

organizações feministas. Estas duas Marchas organizam-se em redes de 

movimentos sociais. Entretanto, enquanto a Marcha Mundial se organiza em torno 

de uma agenda feminista contra o neoliberalismo e exploração das mulheres, na 

Marcha das Margaridas as mulheres trabalhadoras rurais constroem uma 

identidade política em torno de uma pauta comum. 

A denominação Marcha das Margaridas é uma forma de homenagear e 

denunciar a violência no campo sofrida por Margarida Alves, sindicalista rural 

assassinada em 1983, em Alagoa Grande, Paraíba.  

                                                 
14 Entrevista com Raimunda Celestina de Mascena, conhecida como Raimundinha, Secretária Nacional de 
Formação da CONTAG; realizada já em 02 de abril de 2008, em Brasília.   



A pauta desta Marcha articula-se com a plataforma política dos movimentos 

feministas e com o Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e 

Solidário (PADRSS-CONTAG), que orienta as ações da CONTAG e de 

movimentos parceiros. As principais propostas que fundamentam tal projeto são: 

reforma agrária, fortalecimento da agricultura familiar; geração de emprego, renda 

e ocupações produtivas; garantia dos direitos dos assalariados e assalariadas 

rurais; promoção de políticas públicas e a garantia dos direitos sociais; o combate 

ao trabalho infantil e ao trabalho escravo; a equidade de 

gênero/geração/raça/etnia.  

A Marcha das Margaridas se caracteriza por ações de mobilização, 

formação e denúncia que demarcam sua estratégia política e ação coletiva. É 

Coordenada pela Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG (Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) e possui diversas organizações 

parceiras descritas abaixo: 

 

Movimento de Mulheres que compõem a Marcha das Margaridas   

Nome do movimento Característica  

Comissão Nacional de Mulheres da 

CONTAG 

Movimento composto por mulheres e homens. 

Integra a estrutura do movimento sindical rural e é 

formado por uma rede de sindicatos rurais em 

todo o Brasil que possuem comissões de 

mulheres trabalhadoras rurais, em todos os níveis 

(locais, regionais ou pólos, estaduais e nacional). 

Movimento de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais do Nordeste 

(MMTR-NE) 

Organização autônoma composta por mulheres 

trabalhadoras rurais dos nove Estados do 

Nordeste. Autodenominado de feminista; integra a 

REDELAC (Rede de Mulheres Latinoamericana e 

do Caribe). 

Movimento Interestadual das 

Quebradeiras de Coco Babaçu 

(MIQCB), 

Organização formada por mulheres extrativistas 

autonomeadas “quebradeiras de coco”, porque as 

suas sobrevivências dependem da extração do 



Nome do movimento Característica  

coco babaçu. Defende a preservação das 

palmeiras dos babaçuais. 

 

4. A relação entre os movimentos feministas e de mulheres trabalhadoras 

rurais permeada pelas categorias gênero, poder e identidade 

 

Inseridas nos novos movimentos sociais em redes, as mulheres 

trabalhadoras rurais, protagonizaram ações estrategicamente organizadas num 

contexto mundial e se articulavam com os movimentos feministas. Esta articulação 

materializa-se nas propostas apresentadas nas pautas das reuniões. Ao afirmar a 

sua identidade como sujeito político, elas empreenderam diversas ações 

reivindicatórias influenciadas pelos movimentos feministas que culminaram com a 

conquista de direitos e a implementação de políticas públicas. A sua inserção nas 

diversas lutas sociais do campo, nos sindicatos e a criação de movimentos 

autônomos possibilitaram o seu reconhecimento como sujeito político.  

A vinculação entre a Marcha das Margaridas e a Marcha Mundial de 

Mulheres desde o momento da constituição de ambas, demarcam dois aspectos 

significativos: o primeiro, por representar uma aliança entre as mulheres rurais e 

urbanas; o segundo por demarcar as relações políticas com os movimentos 

feministas de caráter urbano. Estas relações ultrapassam fronteiras geográficas e 

os limites presenciais, tendo em vista que as mulheres trabalhadoras rurais 

brasileiras residem em espaços, geralmente, desprovidos de infra-estrutura, 

serviços e equipamentos públicos.  

As ações dos movimentos feministas e as elaborações das teóricas 

feministas adotam a categoria gênero como instrumento de análise e de prática 

política, conforme proposto por Scott (1992). Para esta autora, gênero refere-se 

não apenas “às idéias”, mas também, às instituições, às estruturas, às práticas 

cotidianas, aos rituais e tudo que constitui relações sociais. Trata-se de 

representações materiais e simbólicas impostas sobre um corpo sexuado 



atribuídas a todo um sistema de relações que pode incluir o sexo, mas não é 

diretamente determinado pelo sexo (Scott, 1995).  

Ao identificar os elementos constitutivos da identidade política das mulheres 

trabalhadoras rurais evidenciamos as subjetividades que constituem os lugares, 

saberes e poderes revelados nas ações investigadas. Isto justifica como se 

relacionam as relações sociais de gênero explicitados nas trajetórias dos 

movimentos de mulheres trabalhadoras rurais inseridos na Marcha das 

Margaridas, isto é, evidenciam as relações entre os pensamentos feministas e as 

ações destes movimentos. 

Na Marcha das Margaridas, gênero apresenta-se como sinônimo de 

mulheres e problematizá-lo implica em reconhecer os seus significados distintos. A 

autodefinição mulheres trabalhadoras rurais diz respeito à identidade política que 

está associada a espaços geográficos, relações étnicas, culturais e à relação com 

a natureza, principalmente com a terra, com as águas e as florestas. O conceito 

de gênero apresenta-se como uma possibilidade de construção de novas relações 

sociais. Este conceito ao inserir-se nas práticas dos movimentos de mulheres 

trabalhadoras rurais, produzem efeitos práticos que influenciam desde a 

linguagem às diretrizes e ações propostas por tais movimentos.  

 
É muito importante para as mulheres trabalhadoras rurais 
que vêm do campo, que participam da discussão de gênero, 
é importante porque discutir gênero não é só com mulheres, 
discutir gênero é quando você discute entre mulheres e 
homem. E a participação na Marcha das Margaridas isso é a 
coisa mais importante para nós mulheres trabalhadoras, é a 
gente ta lutando, conseguindo realmente defender o direito 
de todas as mulheres trabalhadoras rurais, não só do Piauí, 
mas de todo o Brasil. Gênero não se discute só com mulher, 
gênero a gente discute com homens e mulheres, porque é aí 
que a gente consegue dá a volta por cima e ampliar e 
construir (Caçula, 2007)15.  

 
Os lugares constituidores de gênero na Marcha das Margaridas são 

permeados por discursos pautados na existência de desigualdades e instauradas 

no campo político, cujas raízes estão localizadas na noção das diferenças entre 

                                                 
15 Entrevista realizada com Francisca Gilberta de Carvalho, conhecida como Caçula, Secretária de Política 
Agrária e Meio Ambiente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Piauí (FETAG-PI) 
realizada em 3 de julho de 2007, na Sede da FETAG-PI, em Teresina. 



masculino e feminino. A problematização acerca do conceito de gênero e seus 

efeitos implicam nos desdobramentos dos conceitos de poder e identidade. O 

conceito de poder em Foucault, é compreendido como poderes no plural, posto 

que ao invés de centralizados são dispersos e que funcionam como uma teia 

articulada em redes. Os poderes criam contradições isoladas entre si. “O poder 

está em toda parte, não porque englobe tudo e, sim, porque provém de todos os 

lugares” (Foucault, 1988). 

Na tentativa de apreender quais os poderes mais imediatos e locais que 

estão em jogo na Marcha das Margaridas recorremos à indagação de Foucault 

(Ibdem): “Como se tornam possíveis essas espécies de discursos e, 

inversamente, como esses discursos lhes servem de suporte?”. Deste modo, as 

relações de poder que perpassam a Marcha das Margaridas estão presentes nas 

disputas cotidianas e nos lugares ocupados pelas mulheres trabalhadoras rurais, 

considerando-os como espaços conquistados e não destinados a elas. Os 

movimentos de mulheres trabalhadoras rurais ao estabelecerem relações diretas 

com o movimento feminista, por meio de uma interlocução com uma plataforma 

política feminista, buscam modificar o próprio exercício de poder.  

A adoção da categoria16 mulher neste artigo fundamenta-se na perspectiva 

do feminismo plural que considera a historicidade e as experiências localizadas. 

Inclui também as temporalidades, diversidades e as interseções com raça/etnia, 

classe, nacionalidade, geração.  

Swain (2005) apresenta a seguinte questão: a quem se destina o poder 

assim instituído? A autora enfatiza que a formação identitária, a partir de um 

mesmo sexo biológico binário, acaba reforçando a premissa da sexualidade 

procriativa e a maternidade como destino biológico das mulheres. Na construção 

discursiva das mulheres trabalhadoras rurais gênero como sinônimo de mulheres, 

reforça a existência de uma suposta condição feminina ao mesmo tempo reitera a 

diferença. De acordo com Swain, a condição feminina, só existe, se todas as 

                                                 
16 Categoria no sentido apresentado por Bourdieu adotada para designar uma unidade social (mulheres 
trabalhadoras rurais) e ao mesmo tempo, uma estrutura cognitiva manifestada no elo que as une (Bourdieu 
Apud Mota, 2006).  



mulheres tornarem-se parte de uma mesma essência e, assim, transformadas em 

uma singularidade igual a ela mesma.  

As reflexões acerca das constituições identitárias são importantes para 

compreender a relações sociais estabelecidas na Marcha das Margaridas. Para 

Hall (1999), a identidade é definida historicamente e não biologicamente. O sujeito 

assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 

unificadas ao redor de um eu. “Dentro de um nós há identidades contraditórias, 

empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão 

sendo continuamente deslocadas” (Hall, 1999). 

Nesse processo, há um preenchimento de espaço entre o mundo 

pessoal/privado e o mundo público, ligando o sujeito a uma estrutura. Projetar os 

sujeitos coletivos nas próprias identidades culturais é dizer que os valores e 

significados passam a ser internalizados, constituindo “parte de nós”, ou seja, das 

identidades coletivas. Isso contribui para alinhar os sentimentos subjetivos aos 

lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural (Hall, 1999). O sujeito 

pós-moderno surge no lugar do sujeito previamente determinado, de identidade 

unificada e estável para recompor-se em várias identidades, em geral, 

contraditórias e não resolvidas. 

Na Marcha das Margaridas a autodenominação trabalhadora rurais evidencia 

um sujeito político nos moldes adotados pelo movimento feminista em sua 

primeira fase nos anos 1960, ou seja, as mulheres como um sujeito universal. Diz 

respeito ainda à universalização dos direitos que neste caso extrapola os direitos 

sociais, políticos e civis. Refere-se às subjetividades, aos modos de viver e de 

sentir; inclui aspectos como a auto-estima, os aprendizados pessoais e políticos, a 

capacidade de realização e aposta na ação coletiva como estratégia de 

reinvenção da vida e das relações sociais (Cordeiro, 2006).  

Deste modo, existem dois elementos fundantes da identidade coletiva na 

Marcha das Margaridas: o sujeito mulher oriundo do feminismo e a herança da 

categoria camponesa que emerge nos anos 1950 com as Ligas Camponesas e 

ganha força nas décadas seguintes. A partir dos anos 1990 reinsere-se nas 



elaborações teórica sobre os novos movimentos sociais do campo, incluindo os 

movimentos de mulheres.  

Segundo Cordeiro (2006), o uso da nomeação “mulher trabalhadora rural” é 

uma posição assumida, tanto pelo lugar, representado pelo meio rural quanto pela 

posição. São produtos e processos das relações sociais, talvez por isso a 

insistência de Scott (1995) em afirmar que não se deve trabalhar as questões 

isoladas do contexto histórico. O lugar passa a ser efeito das inter-relações e a 

atuação em rede de movimentos, caracterizadas pelos novos movimentos sociais, 

facilidade de articulação entre o local e o global.  

Deste modo, as categorias mulheres trabalhadoras rurais e afins (mulheres 

rurais, trabalhadoras rurais e camponesas) são utilizadas tanto nas formulações 

acadêmicas quanto pelos movimentos sociais de mulheres.  

Na análise da Marcha das Mulheres é importante atentar para os discursos 

constituidores dos sujeitos coletivos. Nestes a posição situada no meio rural diz 

respeito à produção de sentidos, subjetividades e dos espaços nos quais as 

mulheres trabalhadoras rurais interpretam o mundo e expressam seus 

sentimentos. Trata-se de uma categoria instituída nas lutas sociais do campo.  

Embora as mulheres trabalhadoras rurais constituam uma identidade política 

em torno da Marcha das Margaridas elas ocupam diferentes posições e formas de 

representação. Isto demonstra os posicionamentos de suas interpretações como 

deslocamentos identitários. O fato de serem trabalhadoras rurais não impede de 

se afirmarem como mulheres indígenas, pescadoras, assentadas, ribeirinhas e 

outras categorias. Deste modo, o rural enquanto localidade pode ser apreendido 

como uma categoria relacional que interfere na percepção sobre o gênero nesta 

Marcha.  

A afirmação da identidade política não significa que não existam diferenças 

entre as mulheres trabalhadoras rurais. Em geral, as diferenças estão vinculadas 

às atividades produtivas e à relação com a terra. Um outro aspecto demarcador 

das diferenças é a diversidade étnica, geracional, sexual. Isto corresponde a um 

processo de construção, desconstrução e deslocamentos de identidades, 

permeado por aproximações e afinidades são manifestadas nas parcerias entre 



os diferentes movimentos que integram a Marcha das Margaridas justificando a 

existência de uma identidade política. Mas os limites desta identidade podem ser 

identificados quando as diferenças são explicitadas.  

 

5. Conclusões  

 

Se as lutas travadas pelos movimentos feministas foram e são fundamentais 

para a constituição das mulheres trabalhadoras rurais como sujeitos políticos e 

contribuíram para sua visibilidade, isto significa considerar pelo menos dois 

aspectos: o reconhecimento da autonomeação mulheres trabalhadoras rurais, 

no sentido de afirmar seus direitos políticos à forma como estes sujeitos se 

autodenominam. O segundo aspecto diz respeito às relações de poder, que 

envolvem aproximações, consensos e muitas tensões no contexto no qual as 

diferenças ficam aparentemente encobertas. 

A problematização acerca dos elementos constitutivos de identidade são 

evidenciadas no exercício do poder, considerando que o conceito de poder 

apresentado por Foucault se refere aos poderes dispersos constitutivos das 

relações sociais. Ao tecer as redes, esses poderes criam contradições que as 

isolam entre si. Foucault reporta-se aos mecanismos de inteligibilidade não 

estabelecidos num ponto central e único, definido por regras, disciplina e 

organizações próprias, visto que o poder está em toda parte, não porque englobe 

tudo e, sim, porque provém de todos os lugares (Foucault, 1988).   

Nesta perspectiva, o poder representa a multiplicidade de correlação de 

forças e não um sistema geral concentrador de um grupo exercido sobre outro e 

nem tampouco, a soberania do Estado, na forma da lei (Foucault, 1988).  

Na tentativa de apreender quais os poderes mais imediatos e locais que 

estão em jogo na Marcha das Margaridas recorremos ao questionamento posto 

por Foucault: “Como se tornam possíveis essas espécies de discursos e, 

inversamente, como esses discursos lhes servem de suporte?” (1988). Deste 

modo, as relações de poder que perpassam a Marcha das Margaridas estão 

presentes nas disputas cotidianas e nos lugares ocupados pelas mulheres 



trabalhadoras rurais, considerando que são espaços conquistados e não 

destinados a elas. Ao estabelecerem relações diretas com o movimento feminista 

e realizar uma interlocução que dialoga com uma plataforma política feminista, os 

movimentos de mulheres trabalhadoras rurais buscam modificar o próprio 

exercício de poder.  

Da mesma forma, a aplicação do conceito de poder revelou os efeitos desta 

categoria nas ações das mulheres na Marcha das Margaridas manifestados nas 

disputas existentes nos diversos movimentos sociais. Na prática, o poder é 

associado ao empoderamento e à participação. Assim como o gênero, o poder 

localiza-se dentro e fora das estruturas sociais e é exercitado na Marcha das 

Margaridas mediante alianças e tensões permanentes.  

Nesse dinamismo, a unidade diz respeito à identidade política ancorada 

numa pauta comum. Entretanto, esta unidade se desfaz quando as diferenças são 

reveladas pela diversidade e pela pluralidade das mulheres representadas na 

Marcha das Margaridas: agricultoras familiares, assentadas, quebradeiras de 

coco, pescadoras, quilombolas, mulheres do campo, das águas e das florestas 

que formam um mosaico identitário. As análises indicam que as parcerias e as 

relações diretas entre o global e o local configuravam-se no caráter de rede 

atribuída aos novos movimentos sociais.  

A Marcha das Margaridas caracteriza-se por ser uma ação coletiva e, ao 

mesmo tempo, uma estratégia política adotada por diversos movimentos de 

mulheres que constroem uma pauta comum, na qual os temas estão relacionados 

aos problemas enfrentados no campo. Tais movimentos possuem relações 

intrínsecas com o movimento feminista e inserem-se no contexto dos novos 

movimentos sociais, mais precisamente, no que Warrer-Sherer (2005) denomina 

de redes de redes de movimentos. Surgem como um acontecimento pontual e, 

atualmente, firmam-se como uma ação permanente. O caráter político é revelado 

à medida que as mulheres trabalhadoras rurais buscavam romper coletivamente 

os papéis tradicionais e, consequentemente, alterar as relações de poder. 
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Filhas da globalização: trabalho doméstico e sua interface com o contexto 
do lazer.                                                
 
 
Introdução  

Estamos vivendo um cenário de perplexidades que estão surgindo 

devido as significativas transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, 

científicas e tecnológicas. A perplexidade é ainda maior, quando considerarmos os 

graves problemas sociais provocados pelo modelo neoliberal que vem suprimindo 

e acentuando o empobrecimento de setores cada vez mais crescentes da 

população. Neste contexto, as vulnerabilidades se amplificam. Como 

conseqüência, estamos assistindo uma participação cada vez mais intensa de 

crianças envolvidas com o mundo do trabalho.  

Este trabalho pode aparecer de duas formas. Uma, associada ao 

trabalho remunerado em troca da prestação de um serviço. Outra, quando está 

associada ao elemento solidário da manutenção das famílias, principalmente 

aquelas mais pobres. Neste último, o trabalho doméstico acaba se tornando uma 

obrigação, quando sua distribuição não é feita de forma igualitária entre os 

membros que compõe a família. É comum vermos meninas realizando tais tarefas, 

enquanto os meninos estão desenvolvendo outras, associadas ao tempo livre.  

Neste sentido, o trabalho doméstico, quando organizado na forma de 

imputar uma obrigação (obrigação com o trabalho doméstico familiar – OTDF), 

deve fazer parte da agenda da sociedade contra o trabalho infantil. Como aponta a 

literatura, considera-se trabalho infantil aquela atividade exercida por crianças, 

mesmo não remunerado, que exija pelo menos uma hora ou mais por semana 

(ROCHA 2003, KASSOUF 2007).   

A família tem um papel importante na decisão da alocação do tempo 

entre trabalho, escolaridade e lazer. [...]” o tempo da criança deve ser dividido 

entre lazer e escola, e que o emprego do tempo apenas nestas duas atividades 



seria o mais adequado ao seu pleno desenvolvimento para idade adulta” (ROCHA, 

2003, p.62). Se pensarmos no lazer como um direito, conforme Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), as OTDF aparecem como sua negação, 

causando prejuízos para a formação das crianças.  

Os prejuízos das OTDF, para a formação das crianças, é algo 

indesejável e compromete uma melhor qualidade de vida. Conforme (BARROS et 

al., 2001), o trabalho doméstico17 infanto- juvenil gera também preocupações 

específicas, devido a duas peculiaridades. Ocorre, em sua maioria, fora do 

mercado formal, tem um impacto diferente sobre a socialização para o trabalho. 

Contribui menos para a experiência  do trabalhador. Em segundo, por ser realizado 

no âmbito doméstico, permite uma série de abusos, desde as longas jornadas, 

interferindo no direito ao lazer/descanso. As OTDF sobretudo, impacta 

decisivamente na vida das meninas.  

 

Acentuando vulnerabilidades. 

É importante refletir e analisar criticamente as relações de gênero no 

cotidiano pois, historicamente a realidade das mulheres é marcada por relações 

de inferioridade, subalternidade e de controle excessivo de sua sexualidade. A 

concretização destas relações opressoras deriva-se culturalmente do papel 

desempenhado pela figura masculina sobre elas, associando-as exclusivamente 

ao contexto doméstico.  

Estas relações de desigualdade e de privações vivenciadas me 

estimularam a aprofundar o tema em questão. Apesar dos avanços da 

modernidade neste século, a busca incansável de autonomia, de reconhecimento 

pessoal e principalmente profissional, elas ainda continuam carregando o legado 

de relações assimétricas.  O que torna o tema mais preocupante, é que parte 

importante desta assimetria é produzida no núcleo familiar e tem nas 

mulheres/mães sua principal fonte propulsora.  Como bem refere Duque-Arrazola 

                                                 
17 Em 2006, a média era de 9,1%, o equivalente a 445 mil crianças trabalhando. No ano passado, a 
taxa subiu para 9,7%, totalizando 455 mil trabalhadores. O chamado trabalho doméstico atinge 
hoje 300 mil crianças. Geralmente, esse tipo de exploração não é denunciada por acontecer dentro 
das casas. Fonte: O Globo (RJ), Cássia Almeida e Letícia Lins; Diário da Manhã (GO), Antônio 
Ribeiro Lima Júnior – (25/9).   



(1997), “As mães apesar das queixas e críticas a sua infância e adolescência, 

tendem a educar filhos e filhas como a mãe ou a figura materna as educou.” (p. 

390) 

 Cabe destacar que em contextos mais vulneráveis economicamente, a 

desigualdade de gênero fica mais acentuada, pelo número significativo de 

privações vivenciadas e pelas novas formas de organização do núcleo familiar. 

Estas mudanças levaram a um aumento de grupos familiares chefiados por 

mulheres (BRITO, 2000; PENA, CORREIA e VAN BRONKHORST, 2007). 

Pressionadas por restrições orçamentárias, estas mulheres/mães foram obrigadas 

a reorganizar a dinâmica das tarefas domésticas e impuseram as filhas, 

prioritariamente, o papel de ajudarem ou substituí-las nas tarefas de cuidado com 

a casa.   

Esta sobrecarga de obrigações e responsabilidades impõe restrições 

quanto ao tempo do lazer das meninas. Por outro lado, os meninos foram 

desobrigados de cumprirem com tais tarefas, oportunizando uma dilatação do 

tempo livre. O lazer, a socialização e a rua passam a ser cenários exclusivos dos 

meninos.  

Compreender o papel das tarefas domésticas na configuração da 

realidade do lazer de jovens é fundamental para que se possam pensar 

estratégias no sentido de garanti-lo como um direito social inalienável. Este 

trabalho buscou, a partir da pesquisa Mapa do Lazer Juvenil da Cidade de 

Canoas/RS, compreender o impacto das obrigações com o trabalho doméstico 

familiar na configuração do lazer de final de semana de estudantes que possuem 

estas obrigações durante a semana dos que não as possuem. 

 

Metodologia 

A amostra foi composta por 831 sujeitos pertencentes ao ensino 

fundamental e médio de escolas públicas e de escolas privadas que participaram 

da pesquisa Mapa do Lazer Juvenil da Cidade de Canoas/RS18. Sua composição 

foi realizada a partir da configuração de uma subamostra que utilizou como critério 

                                                 
18 Pesquisa financiada pelo Ministério dos Esportes/Rede Cedes. 



de inclusão possuir e não possuir obrigações com o trabalho doméstico familiar 

durante a semana. As obrigações com o trabalho doméstico familiar foram 

aferidas a partir de três variáveis: cuidar dos irmãos, fazer comida, varrer e limpar 

a casa. Para cada uma das questões, havia três possibilidades de resposta: 

“sempre”, “às vezes” e “nunca”. Os estudantes indicados como possuindo 

obrigações com o trabalho doméstico familiar foram aqueles que assinalaram três 

vezes o “sempre” ou duas vezes o “sempre” e uma vez o “às vezes”. Os 

estudantes indicados como não possuidores de obrigações com o trabalho 

doméstico familiar foram aqueles que assinalaram três vezes o “nunca” ou duas 

vezes o “sempre” e uma vez o “às vezes”. As outras possibilidades de 

configuração das respostas foram descartadas desta amostragem.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade 

Luterana do Brasil e seguiu as orientações previstas na Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. As idades dos sujeitos estão compreendidas entre 

10 e 24 anos (média: 14,5; desvio padrão: 1,91).  Destes, 77,62 % pertencem a 

escolas públicas (n = 645) e 22,38 %, a escolas privadas (n = 186). Os estudantes 

do sexo feminino correspondem a 55,82 % do total da amostra, e os estudantes 

do sexo masculino, a 44,18 %. As meninas que possuem OTDF representam 75% 

da subamostra, e os meninos, 25 %.  

O estudo caracteriza-se por ser do tipo exploratório. O objetivo principal 

foi verificar o impacto das obrigações com o trabalho doméstico familiar (OTDF) na 

organização das atividades de lazer durante o final de semana nos turnos sábado 

à tarde (ST), sábado à noite (SN), domingo pela manhã (DM), domingo à tarde 

(DT) e domingo à noite (DN). Para compreender melhor este cenário, 

comparamos os jovens que possuem estas obrigações com aqueles que não as 

possuem. Como objetivo específico, buscou-se identificar o papel do gênero, da 

idade, da raça e do bairro onde residem os estudantes na adesão a essas 

práticas.  

Participaram do inquérito os alunos que compuseram as turmas 

selecionadas e que compareceram à aula no dia em que o questionário foi 

aplicado, no mês de novembro de 2006, nos turnos da manhã e da tarde. O 



estudo foi aplicado simultaneamente em todas as escolas que participaram da 

amostra durante a segunda-feira. Essa estratégia tinha como objetivo garantir a 

mesma referência de final de semana e uma proximidade temporal que facilitasse 

o processo de rememoração do que havia acontecido. 

A amostra do Mapa do Lazer Juvenil da Cidade de Canoas/RS 

caracteriza-se por ser de estágios múltiplos e foi organizada a partir de quatro 

estratégias. Na primeira, procuramos garantir a mesma representatividade de 

alunos de escolas públicas e privadas. Na segunda, assegurar a 

representatividade populacional das regiões da cidade. Na terceira, houve o 

sorteio das escolas que deveriam participar da amostragem, tendo como 

referência que cada uma disporia de três turmas, no caso das escolas de ensino 

fundamental, e três turmas para as de ensino médio. Por último, em cada escola 

sorteada, foi feito um segundo sorteio para selecionar as turmas participantes da 

amostra. Para as escolas de ensino fundamental, foi realizado o sorteio de uma 

turma de cada um dos três anos finais: sexta, sétima e oitava séries. Para o 

ensino médio, uma turma de cada um das séries. A amostra do Mapa do Lazer 

Juvenil de Canoas/RS foi composta por 2.608 estudantes. 

O instrumento base para a realização deste recorte foi o inquérito Mapa 

do Lazer Juvenil. Esse instrumento é um questionário semi-estruturado composto 

por oito eixos temáticos: a) caracterização do jovem (idade, sexo, raça, filiação, 

tipo de escola, série, bairro, religião); b) materiais para uso no lazer; c) trabalho; d) 

prática de atividades no turno inverso; e) atividade de lazer mais importante 

realizada no último final de semana: sábado à tarde (ST), sábado à noite (SN), 

domingo pela manhã (DM), domingo pela tarde (DT) e domingo à noite (DN). O 

sábado pela manhã não compõe o espectro de análise tendo em vista que esse 

turno é utilizado pelas escolas, muitas vezes, para garantir os dias letivos; f) 

avaliação da infra-estrutura do bairro onde reside; g) obrigações com tarefas 

domésticas; h) vulnerabilidade social dos estudantes (gravidez, AIDS, droga e 

violência).  

As informações obtidas permitiram criar um banco de dados que foi 

submetido à análise de freqüência através do programa estatístico SPSS 



(Statistical Package for the Social Sciences) para o Windows, versão 11. Para 

verificar possíveis associações entre variáveis nominais, utilizou-se o teste 

estatístico Qui-quadrado para análise de tabela de contingência e estabeleceu-se 

como nível de significância 5% (p<0,05). Para conhecimento das células que 

indicam uma relação de dependência entre as variáveis (atributos), foram 

analisados os resíduos ajustados na forma estandartizada.        

 

Análise dos resultados 

Estudos tem apontado que culturalmente as obrigações com as tarefas 

domésticas são exclusivas do sexo feminino (HEILBORN, 1997; MADEIRA, 1997; 

PINHO, 2006; HIRATA e KERGOAT, 2007). Elas compõem 75,1% deste grupo e 

apenas 32,4% dos que não possuem OTDF. Na formação de gênero este designo 

aparece como algo natural. Desde cedo, as meninas treinam com seus 

brinquedos e jogos o compromisso com a maternagem e o cuidado com a casa, 

reforçando o componente ideológico de sua socialização e reprodução cotidiana 

da família. Como alerta Heilborn (1997), as meninas “[...] são socializadas para 

lidarem com tarefas envolvidas no cuidado com o lar, e sobretudo, repreendidas 

se não responderem positivamente a tais demandas. ” (p. 311) 

Podemos destacar também que, quanto maior o grau de pobreza, 

maiores são as dificuldades que as mulheres têm de modificar seu destino de 

gênero, pois o componente solidário da manutenção da casa impõem-se como 

uma necessidade. Esta realidade tem se evidenciado com mais freqüência, 

principalmente quando o grupo familiar é chefiado pela mulher. Mesmo consciente 

da opressão e da desigualdade da divisão do trabalho doméstico, são as 

mulheres que reproduzem este cenário (YÉPEZ e PINHEIRO, 2005; HIRATA e 

KERGOAT, 2007).  

 Nesta construção social de gênero, percebemos o quanto a imagem 

do feminino está associado ao lar, independente da condição socioeconômica. As 

famílias estimulam a ideologia do trabalho, elas a percebem como símbolo de 

aprendizado, algo importante para o futuro, portanto natural. Essas atribuições, 

não são entendidas pelos pais como um trabalho que é exercido pelas filhas, mas 



sim, como uma troca na preservação e manutenção do núcleo familiar 

(DAUSTER, 1992; MADEIRA, 1997; SARTORI, 2006; ROCHA 2003). Estas 

obrigações com trabalho doméstico familiar são sobretudo, uma das formas  de 

violência contra as meninas (GÓMEZ e MEIRELLES, 1997). Violência porque lhes 

impõem a supressão de um tempo importante para sua formação, como por 

exemplo, tempo para o lazer. Esta  complexa realidade está associada há uma 

amplitude de privações e  a reprodução da desigualdade  de gênero.  

Em contextos onde estão presentes as OTDF, o lazer e o tempo para a 

sua execução são negociados com a família e estão limitados a proximidades da 

casa ou do seu entorno.  Com o avançar da idade esta realidade pode se 

transmutar para um maior controle de sua sexualidade. Estas são queixas 

comuns entre meninas e que aparecem de maneira bastante nítida no estudo de 

Pinho (2006).  

Estas configurações revelam dois universos distintos, o universo 

privado de restrições e de controle sobre as meninas e o universo masculino,  que 

desde sua  infância  é dado o direito ao tempo livre (DUQUE-ARRAZOLA, 1997; 

MADEIRA, 1997; YEPEZ e PINHEIRO, 2005).  Como podemos verificar, os pais 

educam seus filhos diferentemente e é nesta dupla formação que se ancora as 

desigualdades de gênero (LOURO, 1995). O impacto desta política sobre o lazer 

é evidente.  

No sábado à tarde, o fazer esporte está associado aos não 

possuidores das OTDF, enquanto que, para estes, o cuidado com a casa (p = 

0,000). No sábado à noite,  jogar vídeo game está associado aos que não têm 

OTDF e atividade religiosa com os que tem (p = 0,001). No domingo pela manhã, 

ver tv/vídeo, descansar e praticar esporte estão associados com os que não tem 

OTDF e atividade religiosa e cuidados com a casa para os que têm OTDF (p = 

0,000). No domingo à tarde, esporte, internet e computador estão associados a 

quem não tem OTDF (p = 0,004). Domingo à noite, internet e computador aos que 

não tem OTDF (p = 0,000). 

  No que tange as relações de gênero, as obrigações com o trabalho 

doméstico familiar estão associadas às meninas (p = 0,000). Levando em 



consideração que este estudo buscou identificar as principais opções de lazer de 

estudantes, o aparecimento do cuidado com a casa como uma destas atividades, 

traduz de maneira bastante clara a natureza e pertinência do debate.  

As OTDF, além de privar as meninas quanto ao lazer, também 

apresentam outras implicações negativas para suas vidas. As famílias, 

dependendo de sua posição social, têm um olhar diferente sobre a categoria  

trabalho doméstico. Para muitas, isto aparece como algo “natural”, símbolo de um 

aprendizado para o futuro, uma “espécie de treinamento” ou preparação para a 

vida adulta. A conseqüência para as famílias pobres é enquadrar esta 

aprendizagem em dois momentos. Num primeiro, como socialização para a 

maternagem e num outro, à formação para o mercado de trabalho, como 

empregada doméstica.  Como sabemos, esta possibilidade acaba por perpetuar a 

condição de pobreza e amplifica as desigualdades (SARTORI, 2006). Importante 

salientar, que o mercado doméstico não se apresenta como um nicho para o 

público masculino, o que acaba por reforçar ainda mais esta desigualdade 

(COSTA, 2007). Diferentemente destas, as famílias de classe média tencionam 

suas filhas a maternagem e ao estudo.  

As obrigações com o trabalho doméstico familiar apareceram 

prioritariamente como um contexto a ser vivido pelos estudantes dos bairros mais 

segregados da cidade de Canoas/RS: Mathias Velho e Guajuviras (p = 0,000). 

Como a literatura aponta, são nas camadas mais pobres que o impacto disto é 

mais danoso para a sociedade. Isto tem como resultado aquilo que Madeira 

(1997) denominou de domesticidade excludente. A domesticidade excludente 

dificulta  a realização de outras atividades  como o estudo, o lazer e o cuidado de 

si. 

Para as crianças pobres, incorporar sentimentos de subalternidade e 

de doação vão ser fundamentais para um mercado de trabalho de baixa 

regulamentação que impõe as empregadas domésticas uma dupla perda. Em 

casa, pelo compromisso com a maternagem, isto aparece como algo natural, da 

mãe. No trabalho, como algo necessário para garantir a sua subsistência, a 

exploração de sua força de trabalho, a força de uma mulher.  



Um outro fator importante na produção deste cenário, é a colaboração 

de outras instituições sociais em sua conformação. O lazer religioso tem 

aparecido em outros trabalhos como um importante instrumento na formação de 

crianças e jovens, principalmente aqueles moradores da periferia das cidades 

(SANTOS, 2005). São encontros, reuniões, cultos e festas construídas para 

receber este público. No entanto, como instituição moralizadora, ela também atua 

na manutenção do status quo. A identidade  religiosa reforça a reclusão de 

mulheres no espaço privado, conforme Heilborn (1997).   

A dramaticidade do tema assume contornos cada vez mais 

preocupantes, quando aprofundamos os dados de nossa pesquisa. O estudo 

também apontou haver uma associação entre estudantes negros e OTDF (p = 

0,008). No bairro Guajuviras,  45,5% dos estudantes se identificam como sendo 

negros, para uma população média de apenas 11% na cidade. Neste caso, as 

meninas negras moradoras de bairros periféricos são alvos prioritários desta 

perversa dinâmica. Esta realidade vai ao encontro do que aponta Pinho (2006).  

A pesquisa evidenciou também que o OTDF está imerso nos contextos 

familiares onde o número de irmãos é maior. Houve associação entre ter mais de 

três irmãos e estas obrigações (p = 0,000). A análise das idades apontou uma 

associação com OTDF entre 15 e 17 anos. Para os estudantes de 12 e 13 anos o 

tratamento estatístico apontou associação com não ter obrigações com o trabalho 

doméstico familiar (p = 0,002). A idade parece ser um marcador geracional de 

forte impacto sobre o OTDF.  

 

Conclusão. 

Considera-se que as OTDF, realizada prioritariamente pelas meninas, 

é uma das expressões do trabalho infantil. Conforme destaca a pesquisa, esta 

modalidade de trabalho apresentou uma complexa ligação com as variáveis 

gênero, raça, a situação sócio-econômica (aferida a partir do local de moradia), 

idade e número de irmãos. Quanto maior o grau de pobreza da família, maiores 

são as imposições para com o trabalho doméstico, restringindo as possibilidades 

de usufruto do lazer.  



Pais que trabalham desde a sua infância percebem trabalho com 

naturalidade e estão propensos a colocarem seus filhos para trabalhar. A 

ideologia do trabalho está muito presente, como forma de troca e solidariedade 

impondo-se como uma necessidade para a manutenção do núcleo familiar. Ou 

seja, observamos que estas atribuições têm um caráter formador em direção ao 

trabalho doméstico que atingem prioritariamente as filhas de uma globalização 

que excluí e amplifica as vulnerabilidades. Portanto, o empobrecimento das 

famílias, somando-se com a desigualdade de gênero, estimula e reforça o 

trabalho doméstico infantil. 

 

  A pobreza, a escolaridade dos pais, o tamanho e a estrutura 
da família, o sexo do chefe, idade que os pais começaram a 
trabalhar e o local de residência são determinantes mais 
analisados e dos mais importantes para explicar alocação do 
tempo da criança para o trabalho. (KASSOUF, 2007,  p.323)  

 

Assim, como muitas mães se doam em função da maternagem, essa 

ideologia, experimentada desde cedo e em contextos já marcados pela 

vulnerabilidade, reproduz uma prática e uma subjetividade que compromete a 

formação das meninas. Como produto das relações de gênero, as imagens 

produzidas vão em duas direções. Às meninas, sedimentando sua posição de 

subalternidade ao doméstico. Para os meninos, dando naturalidade aos seus 

privilégios.   

A desigualdade de gênero, associada ao contexto de restrições 

econômicas, educacionais e bens culturais, restringe a perspectiva de formação 

das meninas para uma reflexão crítica sobre sua condição de mulher. Estas 

privações criam restrições para o rompimento destas desigualdades e ainda 

tencionam a reprodução desses valores culturais atribuído ao sexo feminino.  

Apesar dos desafios e das conquistas obtidas ao longo da história de ser mulher, 

elas ainda lutam ativamente para superar estas contradições, desmistificando sua 

história do passado, para um presente igualitário e mais humano. 
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Gestação na adolescência: um estudo com as jovens grávidas do 
movimento sem teto de salvador 

 

 

O movimento sem teto de salvador 

Segundo notícias do Jornal Diário da Bahia, as ocupações, de terrenos e 

prédios públicos ou particulares, na cidade do Salvador datam de 1912. 

Entres as décadas de 1940-1950 há um notório crescimento na população 

baiana, em virtude da crescente industrialização. E conseqüentemente no número 

de ocupações. Até a década de 40 a economia se voltava para o setor agro-

exportador, a partir de 50 a cidade iniciará seu processo de industrialização, 

somado a isso a crise do cacau irá trazer retirantes do campo para capital, o que 

ocasionará o inchaço da cidade. 

Na década de 1970 a refinaria Landufo Alves instala-se na região 

Metropolitana do estado baiano, e nem a Ditadura Militar será capaz de frear as 

novas ondas de ocupações. Como acontece na crise do cacau, a Refinaria atrairá 

um contingente vindo do campo para as regiões próximas a capital. Novamente 

ocorrerá um “boom” nas ocupações pela cidade. Os mocambos que até então 

supria a necessidade da população nesse momento passa a não satisfazer mais. 

Novas formas de moradias precisam ser encontradas, e a ocupação de imóveis 

que não estão sendo utilizados mostra-se como uma alternativa. 

A tabela abaixo demonstra o crescimento populacional na Cidade de 

Salvador. 



1.1.1.1.1.1  

1.1.1.1.1.2 POPULAÇÃO DA CIDADE DE SALVADOR, 

1949 – 2000 

 
Ano Salvador 

1549 1.000 

1620 21.000 

1872 129.109 

1890 174.412 

1900 205.813 

1920 283.422 

1940 290.443 

1950 417.235 

1960 655.735 

1970 1.007.195 

1980 1.506.860 

1991 2.075.273 

2000 2.440.886 

2005 2.673.560 

Fonte: MOTA, 2006 

 

O Movimento dos Sem Tetos de Salvador (MSTS), que mais tarde adotará 

o nome de Movimento Sem Teto da Bahia (MSTB), surge em junho do ano de 

2003, após ocupação no bairro de Mussurunga na capital baiana, em assembléia 

que deliberou a fundação do Movimento. Mesmo que, como dito anteriormente, as 

ocupações no estado baiano seja um processo do começo com século XX.  

O MSTB considera sem teto todo aquele que não possui qualquer moradia 

para si ou para sua família, não tem condições financeiras de pagar aluguel, ou 

que mora de favor na casa de conhecidos ou parentes. 



Por tal contexto o MSTB19, aponta-se como uma forma de resistência no 

espaço urbano, que busca não apenas um “teto” particular, mas sim a constituição 

de “comunidades de bem viver”, com a construção de um novo modelo de 

sociedade na qual haja uma inversão de prioridades.  Descrita na fala de Pedro 

Cardoso, coordenador do Movimento, em entrevista a essa pesquisa 

(agosto/2007): “Se lá fora pregam a intolerância religiosa, aqui dentro pregamos o 

ecumênico, se lá fora há preconceito racial, aqui democracia racial”.  

Empunhando a bandeira da Reforma Urbana, afirmando a força de relações 

sociais baseadas em idéias de liberdade e não da negação dos direitos de 

milhões. O Movimento surge como resposta à violação do direito de moradia, pois 

segundo a Constituição Federal que aqui rege, mais exatamente no seu artigo 6º: 

“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados”.  

Sendo assim, o lema do Movimento é: “Organizar, Ocupar e Resistir”. 

Organizar pode ser exemplificado no sentido de levantar dados sobre o imóvel ou 

terreno a ser ocupado, para isso, existem grupos responsáveis para verificar a 

quem pertence, função a que se destina e o tempo de abandono. Ocupar ocorre 

de forma ordenada, depois de ser deliberada pelo grupo. Resistir, caracterizado 

pela luta cotidiana dos integrantes desse movimento, não só pela manutenção de 

posse dos imóveis e terrenos, mas a soma desses fatores ao esforço, que vai de 

encontro à lógica capitalista e mantém viva a tentativa de constituir uma 

“comunidade de bem viver”, objetivo maior do Movimento. 

Dentro do Movimento são destacáveis três esferas: o núcleo, que tem a 

função de mobilizar e cadastrar famílias, não só para ocupações como também 

passeatas. Dados imprecisos do próprio movimento apontam para 26 mil 

cadastrados em 2006; a ocupação, é quando as famílias se encontram instaladas, 

podendo ser em prédios ou terrenos, públicos ou particulares, que estejam 

abandonados por pelo menos  cinco anos, e que não venha apresentando função 

                                                 
19 MSTB refere-se ao Movimento em sua forma estadual, seu estatuto e sua visão de mundo. 
Quando citamos o MSTS a referência é ao Movimento da capital baiana. 



social, atualmente na capital baiana são cerca de trinta ocupações; a comunidade, 

é local da conquista da moradia, o MSTS tem duas comunidade constituída, uma 

no bairro de Valéria e outra na Estrada Velha do Aeroporto, Km 12, local da 

primeira ocupação do Movimento. 

O Movimento Sem Teto da Bahia é composto majoritariamente por afro-

descendentes, dentre estes as mulheres são expressiva maioria, formam 68% da 

população total do Movimento (CLOUX, 2007 p. 274). Essa composição do 

Movimento nos remete a análise da sociedade atual e suas transformações. Cada 

vez mais a mulher tem se desvinculado do lar e partido para os espaços públicos. 

Outra questão que se pode levantar é da violabilidade do casamento, antes 

“indissolúvel”, hoje menos duradouro, é quando ocorre a separação, na maioria 

dos casos, o cuidado com os filhos é de responsabilidade da mãe. 

 

Muitas estão sem marido, porém, com filhos para criar. Atingidas 
por uma política econômica que não gera emprego e renda - 
tornando impossível o pagamento de aluguel, sobretudo para a 
população feminina e negra - desprotegidas por uma legislação 
trabalhista que não garante boas condições de trabalho, têm na 
luta pela moradia, e mais amplamente na bandeira da Reforma 
Urbana, a esperança de uma existência digna também para seus 
filhos e filhas. (Quem somos nós e para onde vamos, MSTB, 
2005) 

 

Faz parte do cotidiano ligar a mulher à maternidade, por isso pensar como 

pode a mesma gestar no contexto desse movimento marcado pela intinerância, 

observando a existência de crianças que foram gestados e criados dentro do 

MSTB, é um fator suscita algumas questões da participação feminina dentro da 

lógica do Movimento.  

 

Passo o dia cuidando de meus filhos, enquanto meu marido vai 
para a rua procurar emprego ou fazer algum biscate. (Tânia 
Pereira de Souza in JORNAL A TARDE 10.05.2004 apud CLOUX, 
2007) 
 
Sem pagar o aluguel estou conseguindo mais dinheiro para 
comprar alimentos e ajudar na educação de meus filhos. (Alaíde 
Mota Santana in JORNAL A TARDE 10.05.2004 apud CLOUX, 
2007) 
 



Além de ter uma casa própria, preciso melhorar a renda, pois 
como está não tenho conseguido manter meus filhos. (Damiana 
Conceição dos Santos in JORNAL A TARDE 10.05.2004 apud 
CLOUX, 2007) 
 
Considero todos aqui como uma família, por isso sempre estou 
preocupada com a manutenção da união e da paz para 
conseguirmos dias melhores. (Dinalva Oliveira Carvalho in 
JORNAL A TARDE 10.05.2004 apud CLOUX, 2007) 

 

Ao dar voz as mulheres Sem Teto percebe-se o quanto estas estão ligadas a 

maternidade, a família e, por conseguinte a casa. Em grande número são mais solteiras, e 

quando não o são precisam de alguma forma completar a renda do companheiro, que 

nem sempre supri as necessidades domésticas. 

A mulher é a responsável pela educação na esfera domiciliar, é ela quem 

cuida das crianças, mesmo que a lógica capitalista e seus mecanismos 

contribuam para a falência, como apontando por tantos outros autores, das 

relações familiares, é ela que passa a maior parte do tempo com estas, se na 

coerência do movimento cabe a mulher a função de educar, cabe a ela também a 

propagação das idéias em comum, da manutenção de uma identidade de grupo 

através da narração. Portanto, seria papel da mãe-mulher despertar nas seguintes 

gerações afinidade e o sentimento de pertencimento com o grupo. 

Defendemos a impossível entender classe e gênero como questões 

incompatíveis, e, nesse contexto, a mulher assume papel de extrema relevância, 

pois segundo Michelle Perrot (1988), é ela quem detém o poder na esfera 

domiciliar. Mulheres estas, que desde os primeiros passos do movimento, se 

afirmavam como uma presença maciça e não ocupam apenas os espaços 

domésticos, dentro do Movimento percebemos um empoderamento feminino, elas 

são lideranças locais e estaduais. E segundo a lógica do MSTB no momento da 

conquista do “teto” preferencialmente o imóvel é destinado a elas.  

É nesse contexto que buscaremos a presença das adolescentes grávidas, a 

fim de levantar informações sobre idade, sexo, situação empregatícia, nível de 

escolaridade, quantidade de filhos, renda mensal das mulheres do movimento e 

caso haja, de seus companheiros, a gravidez planejada, indesejada, os arranjos 

conjugais diversos, as uniões exitosas, as separações, os distintos graus de apoio 



familiar, o reconhecimento social da paternidade, a rejeição do vínculo paterno, a 

assunção apenas da criança e não da parceira. 

 

Questões metodológicas 

Há um notório crescimento dos casos de gravidez na faixa dos 15 aos 19 

anos em detrimento da tradicional faixa de fecundidade que era de 20 a 24 anos. 

(CAMARANO, 1998 p. 36). Em contra partida os estudos sobre juventudes se 

fixam na analise do masculino, por suas práticas e expressões culturais. Reforça-

se pelo alto índice de fecundidade na adolescência do Brasil, segundo Abramovay 

e Castro, maior que na Índia, Sudão e Iraque, 2004. 

A juventude é um ciclo de vida com características próprias, e parte de um 

momento histórico. Entretanto, devido ao tamanho e à complexidade do próprio 

Movimento dos Sem-teto da Bahia (MSTB - que possui cerca de vinte e cinco 

núcleos), o estudo analisou apenas uma ocupação, Cidade de Plástico, localizada 

no subúrbio da capital baiana. 

Campos (1981) localiza o período da adolescência entre 12 e 18 anos, 

embora a idade possa variar, pois depende das características de personalidade e 

experiência de vida de cada um. Segundo Muuss (1996, p. 14), a palavra 

adolescência deriva do verbo latino adolescere, significando crescer ou “crescer 

até a maturidade”. A adolescência é o período de transição da dependência infantil 

para a auto-suficiência adulta, ou como aponta Levisky (1998a), é a transição do 

estado infantil para o estado adulto. Dentre tantas definições optaremos pela da 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 2001) que classifica a gravidez na 

adolescência como aquela que ocorre entre os 10 e os 20 anos incompletos. 

 

Advogamos que a gravidez nesse período deve ser entendida através de 

uma visão multidisciplinar, considerando os aspectos antropológicos, biológicos, 

psicológicos e sociais. Por tanto utilizamos uma técnica de investigação muito 

utilizada pelas ciências psicossociais, o grupo focal. Durante a Segunda Guerra 

Mundial serviram para examinar os efeitos persuasivos da propaganda política. 

Consiste em discussões em grupos homogêneos, buscando entender 



sentimentos, atitudes e experiências.  Tal escolha conte-se porque, “ajuda na 

investigação de crenças, valores, atitudes, opiniões e processos de influência 

grupal, bem como dá suporte para a geração de hipóteses, a construção teórica e 

a elaboração de instrumentos” Godim (2002). Os resultados obtidos nos grupos 

foram confrontados com questionários. 

 

  

Mães da resistência – as adolescentes grávidas 

O MSTS como outros movimentos de luta por moradia é marcado pela 

intinerância, esse elemento constituísse como uma dificuldade no momento de 

localizar as adolescentes grávidas. Nesse momento percebemos o trânsito dentro 

do Movimento. 

Tal circulação pode acontecer por motivos diversos, dentre eles, é comum 

que ao descobri a gravidez a futura mãe procure “abrigo” em casas de familiares 

e/ou amigos, ou mesmo que passe a viver com os pais da criança, durante a 

pesquisa, encontramos um caso de uma adolescente que não fazia parte do 

Movimento, e passa a integrá-lo, pois o pai da criança já morava na ocupação 

onde o estudo foi realizado. Um segundo motivo seria a ausência de 

acompanhamento médico, é comum a gravidez se confirmar quando a 

adolescente já se encontra no quinto mês de gestação. 

Reunimos três grávidas20: Cristal, 13 anos; Jade, 15 anos e Esmeralda, 19 

anos.  E apenas uma não esta em sua primeira gestação, Esmeralda espera seu 

terceiro filho, na primeira gravidez ela tinha 15 anos.  

Para a juventude, o despertar da sexualidade, aponta-se como a aquisição 

de autonomia, e as diferentes formas de visualizá-la dependerá, da classe, do 

gênero e do histórico no qual a jovem se insere. Todavia a gravidez na 

adolescência é tratada pela literatura como um fenômeno homogêneo sem 

observa as peculiaridades de cada fator apontado acima. 

 

                                                 
20 Usaremos nomes fictícios, a fim de preservar a identidade das entrevistadas. 



A sexualidade na juventude é vista de maneira desregrada e com uma 

grande volatilidade dos relacionamentos, soma-se a isso ao imaginário coletivo 

que caracteriza esse período como uma fase de instabilidade, marcada por crise e 

na construção para a idade adulta. Por tanto há uma gama de estudos voltados a 

entender não só as causas da gravidez no referido período, mas também suas 

conseqüências. 

O maior número de casos de gravidez nessa fase está, inegavelmente, nas 

classes economicamente desfavorecidas, da mesma forma que ausência de 

escolaridade também pode ser observada nesses casos. Dentre as adolescentes 

pesquisadas nenhuma havia concluído o Ensino Fundamental e tão pouco exercia 

atividades formais remuneradas. Percebemos, também, a ausência de ajudas 

governamentais, seja em forma de programa ou acesso a esportes e atividades 

culturais, no grupo somente Jade recebe alguma forma de auxílio. Dessa forma 

podemos notar que esse fenômeno está diretamente ligado à pobreza. Segundo 

Spinola (2003), pobreza é “categoria que compreende as diversas formas de 

exclusão social dos benefícios resultantes da atividade econômica, tanto 

diretamente, no uso de bens e serviços, quanto indiretamente, no acesso aos 

benefícios culturais...”. 

Outra questão suscitável se refere ao uso de anticoncepcionais que dão 

margem a diversas interpretações e análises. Em geral, na primeira relação sexual 

não ocorre o uso de qualquer método contraceptivo. Segundo dados do Ministério 

da Saúde (2003), cerca de 45% a 60% dos adolescentes brasileiros inicia a vida 

sexual sem nenhum método contraceptivo.  O uso de tais métodos dependerá do 

tipo de relacionamento, ainda prevalecendo a idéia da “minha” e das “outras” 

mulheres, com a parceira fixa não é preciso a prevenção, enquanto no outro caso 

é sempre necessário. No grupo estudado, a auto-avaliação sobre conhecimento 

de métodos contraceptivos caminha do bom ao regular.  Todas alegam conhecer, 

mas revelam não fazer uso. Jade diz: “Eu sempre usei, sempre usei remédio 

(pílula anticoncepcional). Foi no período que acabou (risos)”. Esmeralda revela: 

“Eu nunca usei nada. Fiquei um ano e dois meses sem engravidar, aí fui 



deixando”, nas falas percebemos a idéia de gravidez é sempre algo externo, e 

perdura a idéia de que só acontece com outras pessoas. 

As mulheres encontram-se mais vulneráveis na primeira relação ou entre 

um e outro relacionamento, mesmo que de alguma medida a proteção seja 

esperada dela, prevenir-se poderia apontar para uma expectativa, um 

planejamento, o que quebraria idéia da mulher submissa e ingênua. 

 

Todavia é necessário verificar até quando a vunerabilidade é um conceito 

negativo, e quando esta se torna um poder simbólico de subversão. E a influência 

do meio já não exerce um fator negativo. Esmeralda relata “Na minha primeira 

gravidez eu tinha 15 anos e das meninas que andavam comigo, só eu caí na 

besteira de ter filho”. Quando Jade é questionada sobre a influência do meio no 

número crescente de grávidas, ela responde “Ah não, vai da minha cabeça. Vai 

pela nossa cabeça, não tem nada com ninguém”. 

Procuramos verificar a relação com o genitor, todos estão desempregados, 

a média de idade é de 20 anos, e apenas uma, Cristal, não mantém relação com o 

pai da criança. Quanto ao apoio familiar, consideram-no ótimo a bom, e revelam 

que esse é de fundamental importância neste momento. Sobre o pai da criança e 

a relação com familiares, Esmeralda avalia que “‘Pra’ mim ‘tá’ ótimo, mesmo os 

parentes não gostando, o que importa é que ele trabalha ‘pra’ me sustentar”.  Jade 

diz que “Sem apoio familiar seria horrível. Imagine? Sozinha. Nunca engravidei 

antes”. 

Classificam a como desejada, apenas Jade aponta diz ser indesejada, é o 

que Borges (apud Melo 2001, p. 102) verificou, em sua pesquisa, que muitas 

jovens engravidam “porque alimentam um sonho de serem reconhecidas como 

mulheres, porque acreditam que é isso que o namorado quer, porque querem ser 

vistas como adultas, etc.”. 

Ao serem questionadas sobre o futuro que sonhavam para seus filhos, as 

respostas vieram prontamente, todas avaliam que o melhor seria ter filhos quando 

a casa própria fosse uma realidade, reflexo da atuação em um movimento de luta 

por moradia: “Queria que fosse tudo diferente. Que ela (a filha que virá) 



estudasse, tivesse a casa dela. Aí sim, “tá” trabalhando, ter sua casa própria”. 

Jade 

Sobre suas principais metas, encontra-se a necessidade de trabalhar e 

ajudar a família. “Trabalhar e ‘volta’ ‘au’ estudo trabalho e ajuda a minha família”. 

Cristal; “Me cuidar para não fazer mais besteira, muita saúde, continuar meus 

estudos, trabalhar para dar tudo de bom a minha filha”, Jade; “Trabalhar para dar 

uma ‘educaçaõ’ melhor ‘aõs’ meus filhos”, Esmeralda. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS e QUESTÕES DE GÊNERO.  
 
 
Introdução  
 
             As políticas para o trabalho foram submetidas a significativos 

redirecionamentos que ocorreram em cenários diferenciados, geralmente 

restritivos e seletivos na geração de empregos. Isto exigiu, por parte do Estado, a 

busca de soluções para amenizar os impactos da reestruturação produtiva e da 

precarização do mercado de trabalho, ganhando relevância os conselhos 

participativos e os estímulos ao trabalho informal, diretrizes que foram introduzidas 

concomitantemente ao crescimento da participação das mulheres no mercado de 

trabalho,  e ao aumento do ritmo da oferta que se tornou maior do que a demanda, 

fatores esses que demonstram como a recomposição da população 

economicamente ativa induz à necessidade de superação de uma lógica 

puramente econômica, e revela suas características sociais, através da 

disponibilidade feminina para o trabalho.  

             A ênfase na lógica puramente econômica se torna evidente, através das 

oscilações dos níveis de ocupação e de emprego que se tornaram, em grande 

medida,  dependentes das diretrizes neoliberais, cuja projeção, no final dos anos 

70, foi acompanhada de um conjunto de intervenções nos setores industriais 

dinâmicos visando controlar a queda da produtividade e a retração industrial, 

geradoras da crise econômica também chamada de fordismo, localizada no Brasil, 

nos últimos vinte e cinco anos. Anteriormente a este período, as políticas sociais e 

políticas para o trabalho obedeciam mais à direção das legislações previdenciária 

e trabalhista,  e eram modificadas em função das conjunturas econômicas, 
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marcadas pela restrita geração de empregos formais, o que levou ao 

desenvolvimento de novas posturas de ação do estado, através de um cenário 

institucional articulado aos conselhos de participação e às políticas de apoio ao 

chamado setor informal, em detrimento do formal. Apesar dos avanços 

alcançados, a criação dos conselhos participativos se depara com as tensões e 

ambiguidades da relação entre Estado e sociedade, refletindo a heterogeneidade 

e complexidades crescentes do mercado de trabalho atual que não consegue 

inserir boa parte da população em atividades estáveis e regulamentadas e não 

apresenta reduções expressivas das desigualdades sociais, de gênero ou de raça.        

           O presente artigo se propõe a situar alguns desses aspectos, focalizando o 

cenário institucional das políticas públicas para o trabalho, especialmente o 

informal. Busca-se abordar dois tipos de questões: os conselhos de participação e 

sua relação com  a necessidade de desenvolvimento de propostas  condizentes 

com os objetivos da  transversalidade (ou transversalização) de gênero; e o 

crescimento do trabalho feminino pela via da informalidade que vem sendo 

resignificada pelas atuais políticas do setor informal. Entendemos que as suas 

características, tais como a ausência de proteção, a dispersão e os obstáculos ao 

associativismo, parecem distantes da realidade das relações de gênero no 

trabalho e das experiências de vida das trabalhadoras de baixa renda.   

 

                           POLÍTICAS SOCIAIS E TRABALHO           

           O tratamento à questão social no Brasil supôs, como referência, a natureza 

mais global da intervenção, embora tenha sido marcado na prática por certo 

distanciamento de uma concepção mais integrada de direitos sociais. Entre 1930 e 

1964 teria se dado a introdução e expansão fragmentada deste sistema, 

especialmente, com as legislações previdenciária e trabalhista, estabelecidas a 

partir de um processo de centralização institucional e de incorporação de novos 

grupos sociais. Entre 1964 e 1985, a consolidação institucional do sistema de 

política social  é alcançada com a organização dos sistemas nacionais públicos 

nas áreas de educação, saúde, assistência social, habitação, previdência, 

buscando-se assim superar a forma anterior fragmentada.  A partir de 1985, na 



transição democrática, o objetivo de imprimir um formato mais universal aos 

programas sociais se delineia mas convive com os critérios da descentralização 

da execução e controle dos programas sociais, somados à busca de integração 

das políticas com ações conjuntas entre diferentes órgãos, e ao comprometimento 

de fontes fiscais, além da democratização do acesso aos bens públicos (Draibe, 

Aureliano, 1988Draibe, 1886, apud Vianna, 1989).  

           As experiências da participação social na gestão de políticas públicas se 

constituíram nesse período a partir da revitalização dos conselhos, primeiramente 

nas áreas de saúde e da previdência, seguindo-se os conselhos: de assistência 

social, desenvolvimento rural, educação, meio ambiente, direitos da criança e do 

adolescente, do negro, da mulher, do idoso e o conselho do trabalho e emprego.  

Neste contexto, as políticas para o trabalho passaram por significativas 

modificações com a regulamentação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e 

a criação do Codefat, Conselho de caráter deliberativo (cujo objetivo era monitorar 

e gerir os recursos do fundo referido. Cerca de 80 % do total dos recursos 

disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego são provenientes do 

mesmo que assim se constitui em uma das principais fontes de recursos 

existentes no âmbito do poder público (Theodoro, 2002)    

            A composição tripartite e a busca de ruptura do atrelamento à burocracia 

estatal, viabilizada com a criação das centrais sindicais CUT e CGT, permitiram 

imprimir certa autonomia às organizações dos trabalhadores, cujos 

representantes, presentes neste conselho, expressaram uma mudança qualitativa 

na relação do MTE com o meio sindical. Apesar disso, o princípio da participação 

social na gestão e no controle das políticas públicas, ainda que indique um 

inegável avanço efetivado nas práticas de democratização, não encobre suas 

dificuldades de operacionalização, principalmente diante da pouca organização 

das comunidades, do seu reduzido grau de informação em relação à viabilidade 

das políticas, considerando-se ainda a artificialidade dos estímulos estatais à 

formação dos conselhos comunitários.           

            A criação de canais de expressão para os diferentes grupos sociais, a idéia 

de democratização do Estado, e de busca de participação da sociedade civil,  



concretizadas  com a formação dos conselhos, comissões e câmaras, foi 

submetida ao critério da descentralização e na maioria dos casos das políticas 

sociais compete ao poder municipal instituí-los. Assim, a legitimidade dos mesmos 

tem sido mais atribuída à função política que desempenham, mais do que 

propriamente a uma função deliberativa que não é comum a muitos conselhos, 

com exceção do Codefat. Este cenário institucional vem sendo avaliado como 

possibilidades concretas de ampliação da esfera pública, vista como uma 

modalidade combinada pelos agentes que participam das entidades da sociedade 

civil e política, o que contribui para a formação de cidadãos através da 

aprendizagem que proporcionam (Ghon, 2006:168)    

          Para os objetivos do presente trabalho, pesquisas realizadas para avaliação 

dos Conselhos participativos comprovaram que estes formam uma rede 

predominantemente feminina, com membros entre 30 e 50 anos de idade, 

geralmente de escolaridade superior, com perfil de classe média, observando-se 

ainda entre os participantes uma experiência associativa anterior em sindicatos, 

em Apaes, pastorais, Ongs, movimentos sociais, o que de certo modo corrobora 

com a perspectiva dos conselhos virem a se constituir como espaços educativos 

para a formação da cidadania (Ghon, 2006: 169). Para os objetivos das questões 

feministas, a participação requer o desenvolvimento de estratégias e propostas 

que sejam capazes de refletir os reais interesses das trabalhadoras, atenuando-se 

a possibilidade de representação exclusiva de um dado segmento, e 

transformando-se a arena dos embates e tensões que caracterizam a participação 

em alguns conselhos.  

           Isto pode favorecer aos objetivos feministas de influir nos espaços 

decisórios, tornando-se necessária a adoção de uma perspectiva específica entre 

as conselheiras. Na área do trabalho, as Centrais Sindicais e seus setores 

direcionados para as relações de gênero no trabalho têm buscado a participação 

de seus representantes nas Comissões de Emprego e outras instâncias 

observando-se, no caso do trabalho formal, a introdução das cotas e ações 

afirmativas como estratégia de luta, demonstrando o potencial da participação de 

representantes com perspectiva feminista e assegurando-se a presença das 



trabalhadoras nos espaços de negociação dos temas específicos. As instituições 

mediadoras das relações entre Estado / governo, trabalhadores e empregadores, 

como a Organização Internacional do Trabalho, através de suas entidades 

representativas e da formação de “redes de conversas tripartites” na América 

Latina e Cone Sul tem buscado estabelecer o diálogo social sobre a equidade 

para mulheres e homens no trabalho (Lima, Costa, 2007). 

            Entretanto, a efetividade da participação nos espaços decisórios requer 

sua constante alimentação com informações e conhecimentos que contribuam 

para tornar coerentes os objetivos feministas. Algumas características da atual 

dinâmica do mercado de trabalho que conduziram às mudanças introduzidas nas 

políticas públicas voltadas para este setor devem ser examinadas a partir da 

convergência com o acesso das trabalhadoras às atividades informais e 

precarizadas, com o objetivo de melhor perceber os desafios e dilemas postos 

para a elaboração das estratégias e propostas no âmbito das relações de gênero 

e trabalho.       

                 

                    POLITICAS PARA O TRABALHO e QUESTÕES DE GÊNERO         

              As políticas públicas para o trabalho já discutidas acima pelo ângulo das 

atribuições do Fundo de Amparo ao Trabalhador e dos Conselhos Participativos, 

devem ser agora retomadas agora pelo ângulo dos programas que as compõem, 

destacando-se: as ações voltadas para o trabalhador formal (recém-

desempregados ou precarizados), com o Sistema Público de Emprego, com seus 

programas: Seguro-Desemprego, Planfor/ Plano Nacional de Qualificação, PNQ, 

Abono Salarial e Auxílio Alimentação; e um segundo conjunto de ações 

direcionadas a outros grupos, como os recém-ingressos no mercado de trabalho, 

os trabalhadores precários e os trabalhadores informais, destacando-se neste 

caso o Programa de Geração de Emprego e Renda/Proger e aqueles com 

objetivos semelhantes. Os redirecionamentos das ações do Estado diante do 

problema do emprego e do trabalho se evidenciam desde os anos 1970, diante da 

preocupação com o “subemprego”, a  visão do setor informal como fenômeno 

passageiro, superado e absorvido com o crescimento do setor formal. A 



intervenção estatal baseou-se então no slogan de “formalizar o informal”, criando-

se nesse período duas instituições principais: o CNRH / Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas / IPEA que atuava em sintonia com a Organização 

Internacional do Trabalho/OIT; e a Sudene que desenvolveu o Patras − Programa 

de Apoio ao Trabalhador Autônomo de Baixa Renda (Theodoro, 2000 : 12) .          

            Durante a redemocratização do país (1985), as políticas sociais no âmbito 

do trabalho basearam-se no projeto político e no discurso sobre o resgate da 

dívida social buscando respostas à crise dos anos 80, que levara ao aumento do 

desemprego e ao subemprego. O setor informal foi transformado em “um dos 

pilares da absorção e da reprodução da força de trabalho”, ressaltando-se suas 

virtudes e potencialidades para o enfretamento do desemprego. Isto resultou na 

criação do Programa de Apoio a Unidades Produtivas, da LBA e Ministério do 

Interior, o Pró-Autônomo, da Caixa Econômica, o Fundec, do Banco do Brasil, e a 

Secretaria de Ação Comunitária ou SEAC (Theodoro, 2000 : 14). A partir dos anos 

1990, o avanço do neoliberalismo e as intensas transformações que resultaram da 

reestruturação produtiva e seus conhecidos efeitos − aumento da precarização, 

desemprego, informalidade – induziram à introdução de outro conjunto de 

intervenções, voltadas para a criação de proteção aos grupos sociais mais 

atingidos pelas políticas de ajuste. No cenário institucional, novos programas 

foram criados: o Comunidade Solidária e o Programa Banco do Povo; o Programa 

de Geração de Emprego e Renda do Codefat/ Ministério do Trabalho; e o Bndes-

Trabalhador e Bndes Solidário, os quais partiram de uma perspectiva comum – o 

crédito individual (Theodoro, 2000).  

          A evolução e a convergência das concepções  que fundamentaram a nova 

postura foi associada posteriormente às ações do Economia Solidária, que 

buscaram se diferenciar das políticas públicas de geração de emprego e renda 

anteriores. Suas raízes são identificadas a uma gênese da economia social, ou 

economia popular, vista como forma de oposição à economia política liberal (Eid, 

2004). A concepção da economia solidária preconiza a sua inserção em uma 

realidade institucional, política e social mais ampla que seria atravessada por 

diversas forças sociais, através de interações que exigem atividades constantes 



de participação, deliberação, formulação e implementação desta política (Araújo, 

Silva, 2005)    

        A possibilidade de organização autônoma dos trabalhadores; a organização 

produtiva não-hierarquizada; e o apoio a formas de organização alternativas, são 

premissas que configuram a idéia de solidariedade, em relação aos valores 

capitalistas e à gestão burocrática das políticas, pressupondo-se assim um 

deslocamento da idéia de emprego e a sua substituição pela idéia de trabalho. 

Entretanto, as perspectivas apontadas pelos diferentes autores em relação às 

políticas públicas de geração de emprego e renda indicam a existência de 

tensões, avanços e retrocessos. Algumas avaliações no plano macro-social 

consideram que existe uma promoção do setor informal, na perspectiva da 

geração de emprego e renda, que vem legitimar (no sentido ideológico) a retirada 

do Estado da esfera social e do trabalho formal, fazendo com que a economia 

informal ganhe proeminência sobre a economia formal. Para Ghon e outros 

autores, isto equivale a uma estratégia que transfigura o que antes era tido como 

alternativo, em algo bom e preconizado como saudável e recomendável (op. Cit: 

296). 

           Além disso, avalia-se que na conjuntura de trabalho precário e da 

informalidade, os trabalhadores são levados a lutar pela manutenção de um 

emprego e não mais pelas condições de trabalho internas a uma categoria, 

agravando-se a perda de espaço dos sindicatos de trabalhadores, diante da 

dificuldade de organização que caracteriza a economia informal. O 

desenvolvimento das políticas de apoio às atividades informais estimula a abertura 

de negócios e a contratação de mão-de-obra com redução de custos, o que lhe 

retira os direitos sociais e a filiação sindical (Ghon, op cit).  Alerta-se também para 

o fato de que a recente abordagem da intervenção no setor informal tende a 

reforçar a representação de setores mais organizados, o que equivale a reforçar a 

ação política (no caso dos Conselhos e Comissões) em favor dos mesmos 

(Theodoro, op. Cit). 

         Este desenho das políticas públicas para o trabalho implica em conhecer e 

refletir sobre os objetivos da participação feminista na transversalização de gênero 



mantendo-se o eixo da busca da equidade em um mercado de trabalho 

precarizado.  

                          

                      O TRABALHO FEMININO E A INFORMALIDADE.  

A transversalidade entre classe social e gênero e seus dilemas de 

priorização tem sido repensada ao longo de um debate que se instaurou a partir 

de certa mudança do sentido histórico das práticas, incorporada à agenda política, 

pós anos 80. Como buscamos focalizar ao longo deste trabalho, isto resultou em 

uma ênfase na participação das mulheres no âmbito dos processos decisórios, na 

esfera política, nas instituições e partidos, indicando, ao mesmo tempo, a 

necessidade de um melhor conhecimento do cenário institucional no qual se dá 

esta participação, tal como buscamos demonstrar anteriormente. Em relação ao 

trabalho, reconhece-se a relevância das pesquisas e análises que abordem a 

diversidade das condições de trabalho e as experiências e trajetórias das 

mulheres trabalhadoras, cujo conhecimento pode oferecer subsídios à 

implementação de políticas que atuem sobre os mecanismos discriminatórios por 

gênero no mercado de trabalho. (Guzman et alli, 1999: 154) 

Este conhecimento certamente tem sido o principal alvo dos estudos sobre 

gênero e trabalho e o percurso entre a reflexão e a intervenção permanece no 

horizonte de muitos pesquisadores que muitas vezes seguem caminhos distintos 

na discussão sobre a transversalidade e a transversalizacão de gênero no “mundo 

do trabalho”. Tais estudos buscaram sempre demonstrar como a discriminação e 

os estereótipos são expressões das relações de poder que se modificam em 

determinados aspectos, mas em outros apenas se redefinem, ainda que em um 

novo contexto – restritivo – do mercado de trabalho regulamentado e formal. 

Entretanto, poucas serão as mudanças percebidas em relação ao trabalho 

informal cujo crescimento coloca novos elos e desafios que lhe são proporcionais, 

aumentando assim as dificuldades para a intervenção e para o desenho de 

políticas que agreguem as questões de gênero.     

          Conforme Hirata (2004), os mecanismos da globalização neoliberal, e em 

parte, os planos de ajuste estrutural, tiveram um forte impacto sobre o trabalho 



das mulheres. A transição à economia de mercado conduziu muitos países a 

regressões significativas no estatuto das mulheres em termos de emprego e 

condições de vida e de trabalho, agravadas pelas reformas neoliberais como a da 

aposentadoria. Nos países europeus, a figura do trabalho de tempo parcial domina 

cada vez mais o panorama do emprego feminino mas, nos países da América 

Latina, a figura do trabalho informal é que domina este panorama, caracterizado 

pela ausência de estatuto de emprego e qualquer proteção social  (Hirata,  2004, 

16),  

          Na dinâmica do mercado de trabalho brasileiro, a predominância, de longa 

data, das mulheres na prestação de serviços, nas atividades sociais e na 

administração pública,  foi parcialmente alterada e elas passaram a dividi-las mais 

com os homens cuja força de trabalho se concentrava antes na indústria. 

Observa-se, portanto, a “intensidade e constância do crescimento do trabalho 

feminino desde 1985-1990, quando as mesmas desempenharam papel mais 

relevante no crescimento da População Economicamente Ativa – taxas de 48% na 

semana do Censo e de 53% no ano de referência”. (Bruschini, 2000). Isso seria 

resultado, tanto de necessidades econômicas e oportunidades oferecidas pelo 

mercado de trabalho, como de transformações demográficas, culturais e sociais 

que afetaram as mulheres e as famílias brasileiras, implicando em sua liberação 

para o trabalho. 

 As atividades de serviços são heterogêneas e em sua maioria informais. O 

crescimento da primeira reacende o debate sobre a segunda em dois aspectos: 

primeiro, porque a expansão do emprego em serviços pós-anos oitenta, é 

conseqüência da restrição do emprego industrial e também do surgimento de 

novas formas de atividades articuladas ao emprego das tecnologias e à 

flexibilização do trabalho; segundo, porque estas passam a conviver com as 

formas de prestação de serviços e comércio pré-existentes, realizadas por 

trabalhadores autônomos ou empregados sem vínculo empregatício,  geralmente 

de baixa renda. Neste caso, mas também nos novos serviços especializados, 

existe alto grau de informalidade – o que implica em discussão sobre o dualismo 

da força de trabalho – no sentido de trabalho formal e informal. 



         Todo este quadro serve para realçar os importantes desafios que estão 

colocados para a reconstrução da heterogeneidade que caracteriza o conjunto das 

mulheres trabalhadoras. Existe, portanto, uma necessidade de maiores 

informações quanto às diferenças de gênero nele existentes, tanto na velha 

informalidade, como na nova informalidade, esta última resultante da precarização 

do conjunto do mercado. Tais informações podem ser detectadas na atual 

tendência de crescimento da atividade feminina no período 2004-2006, no qual a 

proporção de trabalhadoras sem carteira assinada aumentou de 39,8% para 

40,9%, embora entre os homens na mesma situação essa proporção tenha 

diminuído. O contínuo aumento da informalidade entre as mulheres deve resultar, 

tanto da saída das mesmas do emprego regular nos setores público e também 

privado, como também do ingresso recente daquelas que só encontram 

oportunidades na informalidade (Guimarães, 2007). . 

          Esses dados indicam a forma como vem se dando o crescimento do 

trabalho feminino - empregadas sem carteira assinada -  o que tornaria necessário 

uma  identificação das tendências gerais da inserção das mesmas no segmento 

do mercado de trabalho que está sendo beneficiado pelas atuais políticas de apoio 

ao trabalho informal.  Primeiramente, como observa Hirata, sabe-se que as 

mulheres tem menos acesso ao crédito e menos acesso á terra, lembrando-se que 

a Marcha das Margaridas  (26/08/2003, Brasília) denunciava entre outras 

discriminações, o fato de que apenas 12 % das terras são de propriedade de 

mulheres (Hirata 2004: 14)..    

           Indagando-se até que ponto as atuais políticas de economia solidária e 

estímulo ao microcrédito podem ser efetivas para a redução das diferenças de 

gênero,  pode-se encontrar  algumas respostas através dos dados apresentados 

pelo IBGE (2005),  com base em pesquisa realizada conjuntamente com o Sebrae, 

a qual apresenta o seguinte diagnóstico das micro e pequenas empresas 

brasileiras:  

      -  No ano de 2003, existiam 10.525.954 pequenas empresas não agrícolas no 

país, das quais 98%, ou seja, 10.335.962 pertenciam ao setor informal e 

ocupavam mais de treze milhões de pessoas (13.860.868 pessoas). O perfil do 



pessoal ocupado demonstra que nas empresas do setor informal,  69% eram 

trabalhadores por conta própria, ou seja, trabalhavam como autônomos e não 

tinham empregados em seus pequenos negócios. Nas demais situações, 10% 

eram empregadores, e 10% empregados sem carteira assinada,  ainda que 6% 

destes  trabalhadores tivessem carteira assinada e 5%  fossem não remunerados.  

       - Na maior parte das categorias das pessoas ocupadas predominava o sexo 

masculino (64% do total), com exceção dos trabalhadores não-remunerados, entre 

os quais 64% eram mulheres (correspondendo a 3% da população ocupada do 

país).  

        -  A grande maioria das empresas do setor informal (94%) não utilizou crédito 

nos três meses anteriores à pesquisa, para o desenvolvimento da atividade. Entre 

as que o fizeram, a principal fonte de recursos foram bancos públicos ou privados 

(para 58% das empresas), situando-se aqui o segmento atendido pelos programas 

de apoio ao setor informal já focalizados.  

          - A informalidade é comprovada pelo fato de 83% das empresas do setor 

informal não possuírem qualquer tipo de dívida e em média, 74% delas não terem 

licença municipal ou estadual, enquanto 90% não tinham registro de 

microempresas, nem registro contábil.  

       - Quanto ao funcionamento dos empreendimentos, observa-se que 65% dos 

mesmos desenvolviam sua atividade produtiva somente fora do domicílio, 

correspondendo, geralmente, a barracas, trailers, pontos de venda de mercadoria 

e serviços.  Mas 27% dos empreendimentos desenvolviam sua atividade 

exclusivamente no domicílio do proprietário e 8%, no domicílio do proprietário e 

fora dele, resultado influenciado pelo peso de atividades como comércio e 

construção civil.  

           Este diagnóstico apresentado pelo IBGE-Sebrae retrata um quadro de 

precarização do segmento das micro e pequenas empresas, em sua maioria 

informais, observando seus diversos ângulos que podem ser traduzidos em seus 

inúmeros desafios para a elaboração de propostas que agreguem as questões de 

gênero. Ainda que os empreendimentos localizados neste segmento da atividade 

econômica enfrentem dificuldades extremas, constituem sem dúvida a alternativa 



seguida nos mais diferentes países para o enfrentamento do atual cenário de 

restrição na geração de empregos.  

           Como mostram os dados citados, existe uma predominância masculina 

(64% do total) entre as pessoas ocupadas nesta economia informal urbana, 

comprovando o que pesquisas anteriores já vinham mostrando: os trabalhadores 

por conta própria são em geral homens e situam-se em faixa etária mais elevada. 

Isto indica a existência de relações de gênero, pela desigualdade de acesso a 

estas atividades entre homens e mulheres, e como se sabe, estas tendem a 

apresentar menor grau de iniciativa para o desenvolvimento de negócios próprios, 

em função das práticas culturais e dos estereótipos socialmente criados, como 

expressões das relações de poder que atravessam o tecido social, como observou 

Lobo (1989).  

           As mudanças na divisão sexual do trabalho não alteraram em grande 

medida as diferenças de gênero em muitas dimensões da vida social, criando-se 

legitimações sobre práticas e representações do que é adequado às mulheres. Em 

outros aspectos eles se redefinem, ainda que em um novo contexto – restritivo – 

do mercado de trabalho regulamentado e formal mas como se vê, poucas são as 

mudanças percebidas em relação ao trabalho informal.  Os dados mostrados 

acima indicam também a maior presença das mulheres como trabalhadores não-

remunerados (64%) uma vez que grande parte dos estabelecimentos informais é 

pertencente a famílias.   

           As empresas ou pequenos negócios abordadas na pesquisa do IBGE-

SEBRAE  estão concentradas em três grandes setores de atividades: Indústria de 

Transformação e Extração; Construção Civil; e Comércio e Reparação que 

constituem atividades com reduzida participação de mulheres, sabendo-se que 

elas tem no entanto participação majoritária nos ramos de : Serviços de 

Alimentação e Alojamento, onde predominam os pequenos estabelecimentos de 

venda de comidas,  bebidas, lanches, doces e semelhantes; Educação, Saúde e 

Serviços Sociais, onde as mulheres também predominam em função do tipo de 

qualificação que escolhem; e Serviços Pessoais, onde se incluem os salões de 

beleza e todo o segmento voltado para os cuidados pessoais. .    



        Além desses ramos de atividades, a pesquisa mostrou que 27% dos 

empreendimentos informais desenvolviam suas atividades exclusivamente no 

domicílio do proprietário e 8%, no domicílio do proprietário e fora dele,  o que 

abarca um outro segmento no qual o acesso das mulheres ao microcrédito tem 

sido ampliado através do trabalho à domicílio. Embora se saiba que se trata 

igualmente de um tipo de atividade bastante heterogênea que acompanhou o 

desenvolvimento da industrialização, no plano internacional este segmento da 

atividade econômica tem sido alvo de pesquisas e intervenções governamentais, 

tendo como principal objetivo a regulamentação destas atividades.  O relatório 

sobre o “Trabalho a Domicílio”  da Comissão Européia e OIT, constatou a 

diversidade de situações existentes no plano jurídico entre estes 

estabelecimentos, nos quais existe um mínimo de formalização, comprovando-se 

também que mais de 85 % do trabalho à domicílio existente em países como 

França, Alemanha e Espanha, é realizado por mulheres, encontrando-se uma 

predominância de trabalhadores domiciliares em dois grandes ramos de 

atividades: as indústrias têxtil e de confecção que tem grande desenvolvimento 

especialmente na França.  

           A partir dos anos 80 identifica-se o surgimento de novas formas de trabalho 

à domicílio em conseqüência da flexibilização e da terceirização, com a difusão 

das novas tecnologias que re-estimulam este segmento de atividades. As 

avaliações existentes apontam para o fato de que isto pode corresponder a uma 

estratégia de externalização de uma parte das atividades das empresas, como 

vem ocorrendo em diferentes ramos da indústria, especialmente os de confecção, 

têxtil, e calçados.  Neste contexto, a terceirização funciona como estratégia de 

utilização de mão de obra e nos diferentes países observa-se uma concentração 

de imigrantes entre os trabalhadores à domicílio, encobrindo diferentes formas de 

ilegalidade na realização das atividades, caracterizadas assim, como informais e 

precárias.           

         Os problemas de gestão, acesso ao crédito, distribuição e renovação de 

contratos e encomendas se acrescentam às dificuldade gerais do segmento das 

microempresas e do trabalho à domicílio. Além disso, um ponto comum que 



aumenta a vulnerabilidade entre assalariadas em tempo parcial e trabalhadora 

informal, é  o seu isolamento e suas condições de flexibilidade do tempo de 

trabalho, impostos pelas empresas, indicando dificuldade de se associar, formar 

grupos, se sindicalizar. Hirata aponta exceções como as associações de 

trabalhadoras à domicílio que se desenvolveram em várias localidades da Índia e 

de outros países que atestam as possibilidades de superação dos impasses e 

dilemas existentes entre estas trabalhadoras  (Hirata, 2004: 16)    

 

                         POLÍTICAS PÚBLICAS E GÊNERO: CONCLUSÕES    

            Diante do atual desenho das políticas públicas para o trabalho que 

buscamos abordar ao longo desta análise, caberia ainda a tentativa de identificar 

quais tem sido os objetivos e propostas de gênero para as políticas públicas, e até 

que ponto é possível agregar as questões das trabalhadoras informais às 

mesmas, articulando-as à participação nos Conselhos através dos representantes 

específicos. Trata-se, portanto, de conhecer as necessidades do trabalho informal, 

e das trabalhadoras, para agrega-las aos objetivos da participação feminista na 

transversalização de gênero,  em sua busca de equidade em um mercado de 

trabalho unanimemente considerado como precarizado.  

            Sorj, Yannnoulas (2006) consideram que o impacto da reforma trabalhista 

orientada pelo critério de igualdade de gênero pode ter efeitos limitados, quando 

se considera especialmente o segmento do mercado de trabalho no qual as 

mulheres estão inseridas, tornando-se importante combinar mudanças dos marcos 

regulatórios do trabalho com políticas públicas de caráter universal que incidem 

diretamente nas oportunidades de inserção das mulheres no mercado de trabalho. 

Neste sentido, argumentam que a expansão das creches e pré-escolas é uma das 

medidas cruciais para aumentar a capacidade das famílias conciliarem o trabalho 

e as responsabilidades com o cuidado dos filhos, sendo esta uma política pública 

de caráter universal que pode promover o acesso de todas as crianças a este 

benefício, independente do vínculo de trabalho dos pais.        

           Entre as políticas voltadas para o combate às desigualdades de gênero 

outros autores consideram que as propostas em curso, embora afirmem sua 



diretriz de romper a desigualdade, mantêm um forte componente de reforço à 

sexualização desde que propõem ações para as mulheres a partir de suas 

carências. Nesse caso, a construção de uma cidadania feminina que não seja 

pautada por assimetrias e hierarquias é recomendada como forma de romper-se 

com as praticas sexuadas (Lavinas, apud Faria, 2005) .  Argumenta-se ainda que 

a incorporação da dimensão de gênero nas políticas públicas pressupõe uma 

vontade explícita de promover uma redistribuição entre os sexos, em termos de 

designação de recursos públicos, direitos civis e participação, posições de poder e 

autoridade e de valorização do trabalho de homens e mulheres (Guzman, et alli 

(1999)   

         Ressalta-se, portanto, a necessidade de se dispor de conhecimento e 

informação sobre relações de gênero (desigualdades, poder) no âmbito da 

atuação do Estado, conforme a argumentação que foi desenvolvida ao longo desta 

análise, em busca de estudos e pesquisas sobre o trabalho feminino na 

informalidade e no contexto de precarização,  para que se possa agregá-las às 

políticas para o trabalho.  .     

         Outra recomendação refere-se ao papel de instituições mediadoras das 

relações entre Estado/governo, trabalhadores e empregadores, como o caso da 

OIT, cuja posição estratégica vem sendo aprofundada através de suas entidades 

representativas e da formação de “redes de conversas tripartites”, buscado-se 

estabelecer o diálogo social para a igualdade de oportunidades no emprego para 

mulheres e homens (Lima, Costa, 2007). Contempla-se ainda a perspectiva de se 

estabelecer parâmetros para o reconhecimento legal do setor informal como uma 

categoria de trabalhadores/as que devem ter direitos e proteção da lei − 

considerando-se a contribuição desse setor para a economia Isto implica em 

considerar as propostas de introduzir a “proteção” aos informais, o que requer a 

construção de estratégias para o alcance de tal  objetivo e sua viabilidade, 

retornando-se de certo modo à perspectiva de formalizar o informal que já esteve 

presente no cenário de intervenção sobre o setor nos anos 70-80. (Lima, Costa, 

2007).   



            Além destas questões mais gerais, há que se observar o alcance de 

experiências dos programas de economia solidária, a exemplo do  Programa 

Banco do Povo que tem sido direcionado para a capacitação de mulheres como 

empreendedoras, realizando-se cursos baseados na sua metodologia visando a 

educação para o crédito. (Jornal A Tarde, Salvador, 16/07/2008).  Ainda que não 

se trate de um novo paradigma, as políticas “com aval solidário” podem vir a 

constituir modelos  a serem aperfeiçoadas e reproduzidas em escala mais ampla, 

desde que se reivindique a necessidade de capacitação das trabalhadoras para a 

gestão e condução de pequenos negócios.   

           Formalizando-se o informal, ou buscando-se pôr em prática as palavras de 

ordem das atuais políticas de geração de emprego e renda, desenvolvidas em 

cenários restritivos e seletivos na geração de empregos, é certo que as soluções 

para amenizar os impactos da reestruturação produtiva e da precarização do 

mercado de trabalho preconizaram um complexo sistema de proteção e de 

participação social, cujos meandros muitas vezes seguem em sentidos 

contraditórios, ainda que inegavelmente se tenha avançado em  conquistas 

democráticas e nas práticas de participação que favorecem a transversalização de 

gênero. Permanece-se, no entanto nos limites das tensões e ambigüidades de se 

fortalecer um segmento do mercado anteriormente visto como transitório e 

superável, embora, novos elementos sejam introduzidos a partir das dinâmicas 

econômica locais, do fortalecimento de cadeias produtivas e da integração às 

características sócio-culturais específicas dos grupos sociais e populações.     
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Palavras – chave: Pescadoras; Espaço; Cotidiano 
 

 

Vivências e percepções: a pesca feminina em Maragojipe - Bahia 

 

Introdução  

 
Esta pesquisa traz o cotidiano da mulher pescadora na Reserva Extrativista 

Marinha Baía do Iguape/Bahia (Resex Baía do Iguape), localizada no Recôncavo 

Sul Baiano. A reserva está localizada em pleno rio Paraguaçu justamente onde 

este rio deixa de correr margeado por montanhas, após passar pelas cidades de 

Cachoeira e São Félix antes de encontrar a sua foz na Baía de Todos os Santos. 

Em torno da Baía do Iguape está localizada a sede do município de Maragogipe e 

as vilas Santiago do Iguape, São Francisco do Paraguaçu, Nagé, entre outras.  

A Resex tem a finalidade de dar suporte à população na extração da fauna 

marinha de modo sustentado sendo uma iniciativa do governo federal em conjunto 

com o IBAMA. Esta Resex configura-se como uma das formas de ação e uso 

coletivo que objetiva o uso sustentável de uma área, mediante a regulamentação 

do uso dos recursos naturais e dos comportamentos a serem seguidos pelos 

extrativistas.  

A Baía do Iguape possui aproximadamente 42.000 habitantes (IBGE, 2000) 

que vivem, basicamente, da pesca artesanal, agricultura do fumo e pequenas 

agriculturas familiares. Quanto à atividade da pesca, registra-se a existência de 

um universo de cerca de 8.000 pescadores em toda a Baía do Iguape e, conforme 

informações da Colônia de Pescadores de Maragojipe, são associados 3.500 

pescadores entre homens e mulheres, sendo mais de 50% deste corpo de 

associados composto por mulheres . 

O espaço vivido da pescadora nos traz as experiências e memórias pela 

incorporação do não-racional, emocional, suas contradições.  

Nesta pesquisa sobre a vida cotidiana destas mulheres, utilizei-me da 

história oral, pois é imprescindível a busca de interlocução com quem estava 

conversando. Para a minha satisfação, as entrevistas transcorreram de maneira 



muito amistosa, horas de bate-papos com estas simpáticas e falantes mulheres, 

sementes de muita reflexão. 

Em contrapartida, acredito que a documentação de maneira mais 

sistematizada, ganha valor no mundo da pesca pelo fato de que seus 

profissionais, atualmente, já sentem vantagens até para uma melhor organização 

da própria classe. 

As lembranças ocorrem com a composição da memória a partir do coletivo, 

da família, do contato com o outro e neste contexto, cai como uma luva para 

minha investigação sobre o cotidiano das pescadoras22. 

 

Espaço das Memórias 

São muitas as mudanças que vêm ocorrendo e, conforme o pescador 

Erivaldo de 67 anos, S. Miúdo, como é conhecido por todos, não é só em 

questões de formato da organização da colônia, dos pescadores enquanto classe, 

mas, sobretudo, mudanças relacionadas ao seu meio ambiente: 

 

“...me sinto feliz em ter filho e filhas percador, mas a coisa ta 
mudando por mar e por terra..., o produto ta acabando..., do 
que eu já extrai aqui, da lama do mangue pra economia da 
família...,vô te contá..., se fosse hoje, todos morria de fome...” 
 

 É muito interessante observar que ao tempo em que S. Miúdo se diz feliz 

por ter filhos e filhas na pesca, com alívio, pondera sobre o fato de que, se hoje, 

houvesse a necessidade de sobreviver da pesca, os filhos teriam passado fome.  

Confirma Alistair Thomson23, quando diz que “alguns historiadores às vezes 

não levavam em conta as várias camadas da memória individual e a pluralidade 

das versões sobre o passado fornecidas por diferentes narradores.” 

São realmente muitas versões, interpretações diversas sobre diferentes 

aspectos das vidas das pessoas. Elas estão extremamente envolvidas em suas 

                                                 
22 Ver FERREIRA, M de Moraes e Armando J. (org.). História Oral Usos e Abusos. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas Editora. 1996. 
23 THOMSON, Alistair. Recompondo a memória: questões sobre a relação entre a História Oral e 
as  memórias. Ética e História Oral. Projeto História nº 15,  Revista do programa de Estudos Pós-
Graduados em História e do Departamento de História – PUC/SP. São Paulo, Abril de 1997. P. 52. 



vidas, em suas memórias e tudo é um emaranhado muito complexo de muitas 

histórias, de muitos modos de perceber o que acontece a sua volta. 

 

“...um monte de espécies que hoje já não panho mais..., uns diz 
que foi a Vottorantim, otros diz que foi o asfalto...,...o que é 
certo é que ficam jogando culpa por cima de culpa..., eu não sei 
se tô certo, mas, pra mim, é o produto, o agrotóxico que estão 
colocando na lavoura e a água da chuva quando vem, leva tudo 
de bom e de ruim pra maré...” 

 

O que proponho é privilegiar as reflexões neste tema, utlizando-me do 

pensamento do equilíbrio holístico, ou seja, a idéia do ser humano como um ser 

integrado.  

“O objetivo do conhecimento não é descobrir os segredos do mundo, mas 

dialogar com seus mistérios”24 e vejo que os homens e mulheres que vivem da 

pesca representam bem esta realidade pois têm muito conhecimento pela 

observação da natureza. 

As imagens da natureza, os fragmentos da lembrança em busca de um 

sentido, compreensão das imagens mentais que estabelecem a idéia de natureza. 

A terra, a vida e o homem formam esse complexo físico, biológico e 

antropológico25.  

Com as pescadoras, observando os modos cheios de intimidade com o 

lugar e como se referem ao manguezal, suas casas, percebo o quanto homem e 

natureza se integram. Ser de um lugar se dá intuitivamente no modo de vida que 

coleciona as influências de onde se vive, nas lições diárias da natureza e de 

tantas outras pessoas. 

Conforme a pescadora Roquelina, para se aprender a arte da pesca, é 

necessária muita observação. Precisa de muita experiência, de muita vivência:  

 

“ na verdade, não se aprende a pescá..., o que se aprende é você observar 
a natureza igual a si próprio...eu não aprendi a pescá sozinha, mas o que eu 
sei mesmo foi com muita observação...” 

                                                 
24 MORIN, Edgar & KERN, Anne Brigitte. Terra-Pátria. Porto Alegre. RS: Editora Sulina, 1995. P. 
13. 
25 MORIN, Edgar & KERN, Anne Brigitte. Op. Cit. P. 55. 



 

Daí, temos a visão, percepção e simbolização da “natureza mãe”26 deste 

lugar, que, quer queira, quer não, já se encontra permeado dos ritmos acelerados 

de modernização. O uso da memória nos remete a perceber o mundo não como 

um só, como ditam as regras do imediatismo e efemeridade do mundo atual. 

As pescadoras são mediadoras da natureza e a apropriação desta é 

expressa no processo do conhecimento e do trabalho e, neste sentido, temo 

acesso ao modo como funciona sua lógica:  

 

“...se a gente pega um siri que tá miudinho, magrinho, tem que soltá..., tem 
que soltá tudo se for miúdo, a gente tem que sê cuidadoso...”27 

 

Isto nos traz novos ares na forma de pensar, esteio encontrado na teoria da 

complexidade de Edgar Morin28. Segundo ele, o termo “complexidade” não se 

apresenta como receita ou solução para lidar com o estudo do real, mas como 

desafio e motivação para pensar sobre o mesmo.  

A pescadora aprende a pesca e aprende junto com esta arte o respeito 

profundo para com a natureza e, em conseqüência, o respeito para com o seu 

próximo, característica que percebo predominante na cosmovisão deste grupo. 

O olhar dos que vivem nesta região pesquisada se torna complexo por estar 

imerso na totalidade do seu meio ambiente. 

Felizmente, as pescadoras, como D. Edna, ainda conseguem manter seus 

ritmos da maré: “...mariscá é meio de sobrevivência, mariscá é muito bom e 

mariscá cantanto é melhor aindaa...” 

E neste ritmo, as pescadoras seguem suas vidas.  

Na sala de sua casa, recostada em seu sofá, D. Benedita conta sobre a 

época em que trabalhou na Suerdick, a fábrica de charutos, lá nos anos de 1970, 

em tom de queixa sobre o trabalho na empresa, explica o quanto é diferente do 

ambiente de trabalho em clima de amizade e comunhão que desfruta na pesca.  

                                                 
26 BOFF, Leonardo. Ecologia Mundialização Espiritualidade. São Paulo: Ática, 1993. P. 39. 
27 Entrevista com a pescadora Taís Aparecida de Jesus Santos em 050/07/2007. 
28Ver MORIN, Edgar & KERN, Anne Brigitte. Terra-Pátria. Porto Alegre. RS: Editora Sulina, 1995. 



Na pesca, mesmo que o trabalho fosse feito de forma individual, as horas 

são partilhadas com outras pessoas, outras pescadoras, e isto sempre fez muita 

diferença como até hoje: 

 

“...mesmo quando eu trabalhava na Suerdieck, eu fugia pra ir pro mangue, 
trabalhava pra dá comida pros meus filhos, entendeu?...e depois eu me 
fichei, comecei a trabalhar direito, de carteira assinada, mas depois eles me 
demitiram, ai eu vim m’imbora pescá de novo..., (...) ...mas eu continuava a ir 
pro mangue, eu e minhas filhas... no mangue é mais alegre, minhas filha vão 
cumigo desde pequena, vai todo mundo junto e tem também o pessoal daqui 
de junto ...e lá sempre dá pra trazê alguma coisa, um aratu de braço...”29  
 

O trabalho em contato constante com a natureza favorece a proximidade 

entre as pessoas. As pescadoras são embaladas neste rítmo ao ponto de que seu 

conhecimento sobre o meio natural ecoa em suas práticas sociais. 

Pollak30 cita Maurice Halbwachs quando este fala da força da memória 

coletiva, “das funções positivas desempenhadas pela memória comum, a saber, 

de reforçar a coesão social, não pela coerção, mas pela adesão afetiva ao 

grupo”31e é bem esta valorização do estar em grupo, da idéia de um indivíduo 

comungar com o outro expressada por D. Benedita. 

Esta linha de pensamento, cria instrumentos de constatações interessantes 

para a análise da sociedade em que vivemos.  

Nas memórias, se tem a possibilidade de obter e desenvolver 

conhecimentos, novas conclusões, análises em novas e inéditas fontes, criando 

espaço de contato e influência sobre pessoas, interpretações da vida e a 

experiência dos que convivem com a natureza no manguezal32. 

As pescadoras se expressam, expõem sentimentos e atitudes frente ao 

mundo. Rememorando experiências vividas, fragmentos de memórias recheados 

de sensibilidade, alegria ou dor, criam um ambiente onde um vive e o outro revive 

e, no reviver, recria-se a história de cada uma delas. 

                                                 
29 Entrevista com a pescadora Benedita Oliveira em 05/07/2007. 
30 POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, CPDOC/FGV, São 
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, Vértice, 1989. P. 3. 
31 HALBWACHS, Maurice. In: POLLAK, Michael. Op. Cit. P. 3.  
32 Ver MARIANO NETO, Belarmino. Ecologia e Imaginário. João Pessoa: Editora da UFPB, 2001. 



Vemos que a cultura influencia a percepção predisposta a enxergar a tudo 

que faz como parte do meio. Logo, os conceitos de cultura e meio ambiente serão 

superpostos ao de homem e natureza.  

Tem-se, então, uma demonstração de como a sociedade explica a si 

própria, construindo e transmitindo as tradições de fé, de cuidado com o outro e, 

por isso, a necessidade de estar atento aos modos de pensar local. 

 

Aprendizados, Ensinamentos, a Pesca: “Enlaçados que nem Raíz de 

Mangue” 

O conhecimento das práticas sociais, adquirido com maestria pelas 

mulheres trabalhadoras na pesca, se dá pela observação do meio natural quando 

da aprendizagem sobre a pesca com os pais. 

Acredito que isto pode ser pensado conforme a abordagem de Michael 

Pollak: “um fenômeno de projeção ou de identificação com determinado passado, 

tão forte que podemos falar numa memória quase que herdada.”33 

Segundo Roquelina, o importante é a vivência, a experiência que se adquire 

com o tempo. Saber os tipos de artifícios, os horários da maré, os tipos, é 

pesquisar. 

Para ser pescador, pescadora, geralmente, o aprendiz, a partir de 12 anos, 

acompanha o mestre no barco, por alguns anos. Neste sentido, D. Regina exprime 

o modo como as lições vão se incorporando na convivência diária:  

 

“...a gente nasce nesse tom e é naquele tom que eu mesmo me criei; eu 
trabalhei doméstica, mas nunca foi de carteira assinada...,então quando eu 
me entendi como gente, foi a vida que meu pai me levou. Ele saia pra 
pescar, me botava na frente...a partir de 14 anos...” 
 

Através da demonstração de adaptação ao trabalho, do requisito coragem, 

o aprendiz pode ser considerado apto à atividade34. 

                                                 
33 POLLAK, Michael. Memória e identidade social. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, 
vol.5, nº 10, CPDOC, 1992. P. 201. 
34 Ver LOUREIRO ,1985, p.55-57. 



Sua inserção no mundo da pesca, produção e reprodução social advém da 

sabedoria no manguezal ou no mar.  

É a bagagem contida nas ações realizadas pelos seus avós, pais, 

companheiros e companheiras de pesca, que compõem a formação do 

trabalhador na pesca, já que não utilizam mecanismos de pesca industrial como 

sonar, GPS, por exemplo. 

O ritmo de trabalho é determinado pela cumplicidade do homem com a 

natureza, assim como a compreensão da pescaria boa, a quantidade de espécies 

de pescados, tudo isto encarado como um presente da gentil mãe natureza. 

Ser uma pescadora artesanal é, primordialmente, tornar-se portadora de um 

conhecimento que somente o cotidiano da pesca lhe confere, o que permite 

conduzir suas atividades, ampara suas atitudes numa ampla complexa cadeia de 

inter-relações ambientais. 

 Como afirma Diegues, “o importante não é conhecer um ou outro aspecto, 

mas saber relacionar os fenômenos naturais e tomar as decisões relativas às 

capturas.”35 

O papel feminino é de extrema importância no que se refere a manutenção 

da tradição já que é ela a educadora e socializadora maior nas sociedades 

pesqueiras. São as mulheres que parem, cuidam, orientam, passam a maior parte 

do tempo com suas crianças numa partilha contínua de ensinamentos e 

aprendizados. 

São referências de valores e sentimentos. As memórias do exemplo de 

dignidade que ela própria representa para si são repassadas aos seus e trazidas 

com força suficiente a ponto de pormenores pouco representarem.  

Natureza e cultura estão colocadas tendo por referência os processos 

naturais nos quais os seres humanos se inserem, dos quais retiram o seu 

conhecimento e sua vida e as construções culturais humanas derivadas do 

conhecimento e do saber, se apóiam na realidade natural.  

É nesta realidade que se constituem ambientes onde os indivíduos são 

ativos destes processos naturais.  

                                                 
35 DIEGUES, A. C. S. Pescadores, camponeses e trabalhadores do mar. Ed. Ática, 1983. P. 199. 



As pescadoras têm clareza sobre a sua condição de pilares de suas 

famílias, de mantenedoras, ao meu ver, assumindo e pondo-se como o esteio do 

lar.  

Roquelina afirma ver a “mulher pescadora extremamente preparada para 

conduzir um lar”, tendo em vista a labuta diária em administrar as dificuldades do 

dia-a-dia da vida no manguezal. A mãe-pescadora como agente multiplicador de 

suas vivências, de seus saberes. 

Os saberes ambientais, os saberes pautados pela tradição, povoam o 

cotidiano de quem vive na pesca. 

Um das lendas mais famosas da Baía do Iguape é a da Vovó do Mangue e, 

sobre isto, D. Edna conta sob os olhos atentos e amedrontados dos netos 

paquenos. Vejo que na lenda da Vovó do Mangue estão implícitos os saberes e o 

ensino da arte da pesca para os filhos de maneira zelosa: 

 

“...eu chamei e disse: ela tá te perseguindo, né?...você pega um pedacinho 
de fumo de corda ou de charuto, bota no galho do mangue, você bota, deixa 
lá, diga que é dela e vá continuá o que você tem pra fazer..., ai ele deu pra 
fazer isso..., ela anda direto aqui nesse mangue daí da frente...” 

 

Maria Isaura Queiroz traz que “o relato oral está, pois, na base da obtenção 

de toda a sorte de informações e antecede a outras técnicas de obtenção e 

conservação do saber”36: 

Estes saberes são passados de geração a geração a partir de um retorno 

contínuo aos elementos que estão na memória coletiva. Vansina37 afirma que 

“uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de comunicação 

diária, mas também com um meio de preservação da sabedoria dos ancestrais, a 

tradição oral.” 

Caminho interessante é buscar no mito, na razão e na emoção a 

organização da experiência vivida pelas pescadoras do Iguape, transformar a 

experiência vivida em objeto de conhecimento através do sentimento e da 

imaginação.  

                                                 
36 Queiroz, Maria Isaura. Relatos orais do dizível ao indizível. 1988, P. 16. 
37 VANSINA, Jan. A tradição oral e sua metodologia. KI-ZERBO, J. (org.) História Geral da África. 
Metodologia e pré-história. Vol. I, São Paulo: Ática/Unesco, 1982. P. 157. 



As pessoas seguem suas vidas, seus valores vão preenchendo o espaço 

onde habitam na forma dos saberes e seus lugares funcionam como a casa, o lar, 

lugar de tranqüilidade e segurança onde pescadoras, pescadores, seus 

habitantes, sentem-se protegidos a ponto de que se instrumentalizam para a 

criação de imagens que se perpetuam agarradas na profundidade da porção que 

chamamos de alma humana. 

O que se passa na prática da pesca, se transforma em teorias que se 

instituem pela tradição que fundamentam a pesca artesanal, são comprovadas no 

cotidiano e justificadas pela perpetuação. O conhecimento pesqueiro é 

patrimonial, ancestral e renasce a cada nova geração perpetuando assim os 

segredos das águas, dos peixes, dos mariscos, da vida de pescadora.  

 

Espaço Apropriado Simbolicamente 

O espaço transformado e vivenciado pelas pescadoras caracteriza-se por 

conter simbolismos que derivam de valores culturais que ali se acham enraizados 

e que existem na medida em que são usados.  

E daí surge a territorialidade afetiva de acordo com valores que são 

indispensáveis à sobrevivência das sociedades, pois constituem a liga que garante 

a permanência e a elaboração do futuro38.  

Quando D. Regina me fala sobre a sua tentativa de buscar trabalho na 

cidade de Feira de Santana, em busca de uma vida melhor, mas que retornou à 

Maragojipe em pouco tempo, um pensamento que já me ocorria mesmo antes do 

início das entrevistas com as pescadoras, ganhou corpo. O laço com o lugar de 

origem ocupa grande espaço nas memórias que vão construindo identidades 

balisadas por tradições existentes como a pesca.  

Sendo a pesca uma atividade de contato contínuo com o meio natural, nada 

mais oportuno que trazer a natureza e cultura colocadas tendo por referência os 

processos naturais nos quais os seres humanos se inserem, dos quais retiram o 

                                                 
38 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização - do pensamento único à consciência universal. 
Record, São Paulo, 2000. P. 170. 



seu conhecimento e sua vida. As construções culturais humanas derivadas do 

conhecimento e do saber se apóiam na realidade natural39.  

Com Harvey, temos pontuado o encarar o espaço como “atributo objetivo 

das coisas que pode ser medido e, portanto, apreendido”40.  

O sentimento de proximidade e reconhecimento em relação ao meio 

ambiente não permite a perturbação do equilíbrio deste meio, pois a consciência 

que dali é que se tira o sustento existe de maneira muito intensa na vida dessas 

pessoas. 

Tuan traz que “o espaço é mais abstrato do que lugar. O que começa como 

espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor 

e o dotamos de valor”41. 

             O sentido do respeito se evidencia, de acordo com Yi-Fu Tuan, com 

seus escritos sobre topofilia42, os laços afetivos com o espaço, torna-se um dos 

principais faróis nas idéias de construção desta pesquisa. Pela leitura e 

interpretação de seus trabalhos influenciou todo um desejo em aprofundar o 

estudo das idéias e valores do espaço das pescadoras da Baía do Iguape, em 

relação aos aspectos da cultura, da natureza do homem e do meio ambiente. 

D. Edna, mais uma vez sobre os tempos difíceis com seus filhos ainda 

pequenos, expõe a angústia frente a dificuldade da busca do sustento, a 

inconstância da vida na pesca: 

 

“...trabalhá na pesca, tem dia que você tem o que cumê, tem dia que você 
não tem o que cumê..., quando a Suerdieck fechou eu disse: o que é que eu 
tenho que fazê?...eu tenho que botá esses minino tudo pra mariscá, ai eu 
levava todo mundo...” 

 

                                                 
39 Ver CARVALHO, Vilson Sérgio de Carvalho. Op. Cit. 
40 HARVEY, David. Condição Pós-moderna. Tradução: Adail Ubirajara Sobral e 
Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 1993. P. 188. 
41 TUAN. Yi Fu, Topofilia – Um Estudo da Percepção, Atitudes e Valores do meio Ambiente. In:  
SALDANHA, Iaskara R. R. Espaços, recursos e conhecimento tradicional dos pescadores de 
manjuba (Anchoviella lepidentostole) em Iguape / SP / Iaskara Regina Ribeiro Saldanha; 
orientador; Prof. Dr. Antonio Carlos Sant’Ana Diegues. São Paulo, 2005. P.45. 
42 Ver TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São 
Paulo: Difel, 1980. 



Viver no manguezal é partilhar das delícias e intempéries que a natureza 

promove. A vida vai se desenrolando em meio de época boas, outras nem tanto e 

nesse tom a vida prossegue. 

Com Tuan, temos que “a topofilia não é a emoção humana mais forte. 

Quando irresistível, podemos estar certos de que o lugar ou meio ambiente é o 

veículo de acontecimentos emocionalmente forte ou é percebido como um 

símbolo”43 

O amor pelo lugar vai se construindo, encarado como herança, um legado a 

ser preservado, algo enraizado pelos sentimentos, memória que se reflete nas 

relações das pessoas, tudo como amálgama entre indivíduo e lugar. 

No caso dos grupos humanos que da pesca tiram o sustento, pode-se 

conceituar “território”, quando se emprega valor de uso aos lugares por elas 

apropriados, ou seja, na medida em que se expressa uma força ou um poder 

sobre os lugares44. 

Na Baía do Iguape, as pescadoras andam muito, se locomovem a pé ou, no 

máximo, em carrocerias quando de suas idas a locais mais distantes para a 

pesca, compras ou irem ao médico, por exemplo.  

Desta forma, elas se tornam conhecedoras dos caminhos todos, dos pontos 

do manguezal onde o caminhar e a cata do marisco se torna mais dificultosa, dos 

horários das marés, do cheiro de chuva, do vento que trás a chuva, se a noite será 

boa para a pesca do camarão, da redução da salinidade da água que, muitas 

vezes, acaba espantando peixes ou até mesmo matando mariscos. Todas estas 

mudanças dependem de um tempo maior para os processos de observação da 

natureza.  

No clima da subjetividade toda, temos que, quanto mais conhecedor de seu 

lugar, mais respeitoso se dá o comportamento do indivíduo. A intimidade 

adquirida, como podemos ver a seguir com D. Eulina, pescadora de 48 anos, 

tembém conhecida como Zinha, e as histórias da Vovó do Mangue, tomam forma 

                                                 
43 TUAN, Yi Fu. Topofilia – Um estudo da percepção, atitude e valores do meio ambiente. São 
paulo/ Rio de Janeiro: DIFEL, 1980. P. 107. 
44 MALDONADO, Simone Carneiro. Mestres e Mares : Espaço e Indivisão na Pesca Marítima. São 
Paulo, Annablume, 1993. P. 36 



na relevância que se estabelece à medida em que as referências culturais 

determinam as ações da sociedade sobre a natureza:  

 

“...na Vovó do Mangue?...ah, eu acredito..., nunca tomei carrera da Vovó do 
Mangue porque eu respeito, num levo fumo, mas quando eu vô pro mangue, 
primeiro eu peço licência a ela...” 
 

Nisto, podemos verificar o que faz a pescadora não sai para buscar o seu 

marisco sem oferecer um charuto ou um pouco de fumo para a Vovó do Mangue, 

a lenda famosa sobre a senhora que, segundo a história contada, toma conta do 

mangue e o protegeria.  

“O imaginário, pode ser tido como fonte atuante da idéia e da representação 

mental da imagem”45, ou seja, informações que se compõem individual e 

coletivamente, materializando-se em ações informadas por imagens e símbolos, 

“mediação essencial entre o mundo interior e exterior, entre o real e o imaginário, 

supondo-se utilização de símbolos, signos e alegorias”46.  

 Partindo disto, creio importante considerar que o imaginário se constitui em 

método que permite às pessoas da Baía do Iguape relacionar a complexidade 

ecológica e social com o não racional, o emocional, o impreciso e todas as suas 

contradições47.  

O desenvolvimento humano correlacionado à natureza e ao imaginário 

prediz um consenso que promove os novos paradigmas científicos. 

A incorporação do simbólico e do imaginário como instrumentos 

importantes na busca do conhecimento atrelados à natureza e à construção 

humana nos abre horizontes com vistas à leitura de fenômenos naturais e 

humanos. 

O respeito anima e dignifica pescadoras e pescadores, dignificando o 

indivíduo, proporcionando a formação e desenvolvimento da consciência do uso 

compartilhado dos recursos e do amor pelo seu lugar.  

                                                 
45 MARIANO NETO, Belarmino, Ecologia e Imaginário. João Pessoa: Editora da UFPB, 2001. P. 8. 
46 Ver CASTORIADIS, Cornelius. A Instituição Imaginária da Sociedade. São Paulo, Paz e Terra, 
1991.  
47 Ver MARIANO NETO, Belarmino, Ecologia e Imaginário. João Pessoa: Editora da UFPB, 2001. 
Op. Cit.  



A relação de harmonia respeitosa com o espaço de pesca revela a 

cumplicidade estabelecida entre a pescadora e o seu recurso de pesca. Seus 

saberes de pesca no manguezal funciona como o GPS mais eficiente que poderia 

ser utilizado, ou seja, seus saberes são a bússola no manguezal. 

Vejo que o lugar vivido participa ativamente do processo intelectual das 

pessoas que com ele comungam. Novamente, trazendo a contribuição repleta de 

sensibilidade de Milton Santos, “as interpretações geográficas, partem do princípio 

de que cada indivíduo tem uma maneira específica de apreender o espaço, assim 

como de avaliá-lo.”48.  

A percepção espacial, neste caso, é delineada pelos referenciais 

socioculturais e pelos laços afetivos com seu espaço de trabalho.  

Ao se reproduzir em um dado espaço, criam-se e recriam-se 

particularidades nas relações, sejam estas estabelecidas entre os próprios 

indivíduos ou entre os indivíduos e o espaço onde desenvolvem suas atividades: 

espaço dinâmico expressado por Milton Santos, quando são agregados os 

conhecimentos, as práticas e as crenças49. 

Nos aspectos culturais, podemos perceber a maneira como o indivíduo e o 

grupo se comunicam com o mundo, o que se perfaz como uma herança e o 

evidenciar das relações profundas entre o homem e seu meio. 

Ocorrendo identificação entre homem e meio ambiente, é que se torna 

possível muitos começarem a perceber o quão é importante o equilíbrio do planeta 

e muitas transformações vêm sendo construídas como uma alternativa à estrutura 

civilizacional que temos vivenciado.  

Mais que uma mudança de mentalidade, é apresentada como uma 

mudança de paradigma, levando em consideração o termo dentro do conceito 

proposto por Boff50de paradigma enquanto “uma maneira organizada, sistemática 

                                                 
48 SANTOS, Milton; SOUZA, Maria Adélia A.(org.). A construção do espaço. São 
Paulo: Nobel, 1986. P. 28. 
49 Ver SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. 
50 BOFF, Leonardo.Dignitas Terrae- Ecologia: grito da terra, grito dos pobres. São Paulo: Editora Ática, 2000. 
P.27. 



e corrente de nos relacionarmos com nós mesmos e com tudo o resto à nossa 

volta”. 

A imaginação como mediadora entre o vivido e o pensado, entre a presença 

bruta do objeto e a representação. Assim, “a imaginação alarga o campo do real 

percebido, preenchendo-o de outros sentidos.”51 

  

  

Conclusão 

Temos, então, terra como registro simbólico e fonte de sobrevivência, 

práticas codificadas e ritualizadas no imaginário estabelecido nas relações 

homem/natureza52.  

Estes elementos adquirem uma existência mental que se configura entre o 

cérebro humano e o ambiente. A consciência-memória e os padrões de imagem 

formam-se ininterruptamente, acumuladas na memória projetadas num futuro por 

definição imaginado. 

Quando a pescadora conta sobre Deus, da Vovó do Mangue, o Caipora, 

torna-se um desafio falar dos fios invisíveis que formam a grande teia que permite 

o existir das coisas da vida e de que forma estas saem das cabeças e passam a 

ser motivos de horas e horas de histórias contadas pelos mais velhos sob olhares 

de dúvida, mas, sem dúvida, sob olhares também preenchidos de um lirismo que 

toca mesmo os mais céticos.  

Calvino53 traz o seguinte: “o que se faz presente não são só as forças que 

sustentam a matéria, mas também aquelas que dão sentido a existir.” 

Elaborações a partir do visível e do invisível, nos permitem construir 

fragmentos da realidade, a invenção do oculto recheado de símbolos 

invisivelmente imaginados. Na história, temos as imagens em ídolos, de ouro, 

barro, madeira e metal.  

 

                                                 
51 ARANHA, M. L. A. & MARTINS. M. H. P. Filosofando – Introdução à Filosofia. São Paulo: Moderna, 
1992. P. 387. 
52 ATLAN. Henri. Entre o Cristal e Fumaça. Rio de Janeiro. Jorge Zhar editor, 1992. Op. Cit. P. 176. 
53 Ver CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 



“o território envolve sempre, ao mesmo tempo (...), uma dimensão simbólica, 
cultural, por meio de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, 
como forma de controle simbólico sobre o lugar onde vive(sendo também, 
portanto, uma forma de apropriação), é uma dimensão mais concreta, de 
caráter político-disciplinar a apropriação e ordenação do espaço como forma 
de domínio e disciplinarização dos indivíduos”54. 

 

A visão sacralizada da natureza propiciava a idéia do homem como parte 

dela. Este, em troca, tratava-a com respeito e cordialidade, como o carinho de um 

filho para com a sua mãe. Esta lição que se aprende com as pescadoras e 

pescadores do Iguape em poucos minutos de observação da realização de seu 

trabalho.  

Não há a intensão de se perder de vista o princípio do método, mas tem - 

se a sede de se registrar que algumas questões extrapolam os paradigmas 

científicos dos fenômenos complexos, que não podem ser simplificados ou 

reduzidos às suas casualidades, concretas, visíveis e objetivas. 

Nesta pesquisa, busco o ser humano nas relações espaciais simbólicas 

construídas através dos valores, sentimentos e ações, assim como as 

representações e simbolismos espaciais. Afinar o olhar geográfico na percepção 

das representações construídas pelas pescadoras nos seus modos de vida e suas 

representações, sua identidade, buscando lastro no mudo imaginário, no 

simbólico, nos territórios e lugares de tempo lento e cíclico, o mundo vivido. 
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Palavras-chave: Relações de gênero – Movimentos sociais – Luta pela terra. 
 

Gênero nos movimentos de luta pela terra: mulheres sem terra, mulheres 
sem teto 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Com o objetivo de identificar como se configuram as relações de gênero a 

partir dos movimentos sociais de luta pela terra, analisar-se-á a realidade de 

assentamentos e acampamentos do MST no interior do estado da Bahia e 

ocupações do MSTB  na capital soteropolitana, estabelecendo as inúmeras 

distinções entre ambas as realidades - uma urbana, outra rural; um movimento de 

âmbito nacional, outro local; um conta com 25 anos de luta e história, outro 

comemorou há pouco cinco anos de existência, etc. - mas ressaltando seus 

pontos de contato - ambos movimentos contestatórios de luta pela terra, pautados 

pela estratégia da ação direta, compostos majoritariamente por mulheres negras e 

coordenados em sua maioria por homens. A metodologia adotada é a entrevista 

semi-estruturada realizada junto a mulheres da base e da coordenação de ambos 

os movimentos55, bem como a análise dos regimentos internos e outros 

documentos publicados pelos mesmos, a fim de estabelecer um comparativo entre 

como tais mecanismos estão definidos formalmente por estes coletivos em seus 

espaços deliberativos e como de fato se concretizam na prática cotidiana.  

 Isto posto, serão colocados a seguir alguns dos conceitos básicos que 

fundamentarão nosso trabalho, ressaltando que o viés feminista que orienta a 

autora será determinante ao longo dessas páginas e destacando, ainda, que a  

metodologia analítica de cunho qualitativo que utilizamos aqui está pautada nas 

pesquisas sobre mulheres e nos estudos de gênero, categoria tomada na acepção 

que lhe atribuíra Scott: 

 

                                                 
55 Foram entrevistadas 12 mulheres do Movimento Sem Teto da Bahia, em 6 ocupações do 
movimento localizadas em diferentes bairros da região suburbana de Salvador. Outras 12 
mulheres do Movimento dos Trabalhadores rurais Sem Terra também foram entrevistadas, em 4 
acampamentos e 2 assentamentos de diferentes cidades no interior do estado da Bahia no período 
compreendido entre 22 de agosto e 28 de setembro de 2008.   



[...] o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas 
diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é uma forma primeira de 
significar as relações de poder. [...] o gênero implica quatro elementos 
relacionados entre si: primeiro – símbolos culturalmente disponíveis que 
evocam representações múltiplas (freqüentemente contraditórias) [...] 
como símbolo da mulher; [...] Segundo – conceitos normativos que 
colocam em evidência interpretações do sentido dos símbolos que 
tentam limitar e conter as suas possibilidades metafóricas. [...] Esse tipo 
de análise tem que incluir uma noção do político, tanto quanto uma 
referência às instituições e organizações sociais. Esse é o terceiro 
aspecto das relações de gênero. [...] O quarto aspecto do gênero é a 
identidade subjetiva. [...] A primeira parte da minha definição de gênero é 
portanto composta desses quatro elementos e nenhum deles pode operar 
sem os outros. No entanto eles não operam simultaneamente como se 
um fosse o simples reflexo do outro. Com efeito, é uma questão para a 
pesquisa histórica saber quais são as relações entre esses quatro 
aspectos. O esboço que propus poderia ser utilizado para examinar a 
classe, a raça, a etnia ou por assim dizer, qualquer processo social 
(SCOTT, 1991, p. 14-16). 
 

 Outro conceito importante para nós é o de conflito fundiário, entendido 

como a disputa coletiva pela posse ou propriedade de imóvel (urbano ou rural) 

envolvendo famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade sócio-

econômica, organizadas em movimentos populares que demandem a proteção do 

Estado na garantia do direito humano à moradia adequada, seja no campo ou na 

cidade (BAHIA, 2006). A atuação dos movimentos Sem Terra e Sem Teto decorre 

do processo histórico de concentração fundiária observada em nosso país e que 

se constitui em uma questão social atual, pois apesar da terra ter função social 

prevista na Constituição, a mesma ainda é objeto de concentração de renda, 

sendo retida por uma minoria de indivíduos ou grupos de latifundiários ou 

especuladores que contam com a morosidade da justiça e a desarticulação das 

políticas de reforma urbana e rural para assegurar a manutenção de um panorama 

de injustiça social. Nessa seara de tensões e conflitos que se desenvolvem desde 

o nascedouro do Brasil (e cuja origem está nos primórdios do capitalismo), as 

mulheres jogam um papel de destaque dado que a resistência feminina sempre 

esteve presente na sociedade. Em tal contexto, adotar-se-á o entendimento dos 

movimentos sociais como "uma ação grupal para transformação voltada para a 

realização dos mesmos objetivos, sob a orientação mais ou menos consciente de 

princípios valorativos comuns e sob uma organização diretiva mais ou menos 

definida" (SCHERER-WARREN, 1987, p. 20). 



 Evidenciadas as bases teóricas e metodológicas adotadas, discorreremos 

mais detidamente a respeito da presença das mulheres e do desenvolvimento das 

relações de gênero em movimentos sociais, a partir de uma síntese da questão 

fundiária no Brasil, seguida da discussão sobre quem são as mulheres Sem Terra 

e Sem Teto e de como estas vivenciam as relações de gênero e poder no âmbito 

de seus coletivos, empreendendo-se, por fim, algumas ilações acerca do tema. 

 
2. BREVE HISTÓRICO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA NO BRASIL 

 
 As lutas pela terra no Brasil do período de 1888 (abolição da escravatura) a 

1964 (golpe militar) podem ser classificadas em três tipos e/ou etapas: as lutas 

messiânicas, que se deram entre 1888 e a década de 1930; as lutas radicais, 

localizadas e espontâneas, entre 1930 e 1954; as lutas organizadas, com caráter 

ideológico e de alcance nacional, entre 1950 e 1964 (MORISSAWA, 2001). 

Lembrando que é na primeira metade do século XX que se inicia, ainda 

timidamente, a industrialização brasileira, com uma tendência de crescimento das 

cidades e, portanto, uma intensificação do processo de ocupação do solo urbano 

que mais à frente irá se materializar no fenômeno da favelização, em função da 

migração rural-urbana. Para as mulheres dos interiores do país não é incomum 

serem deixadas para trás juntamente com os filhos por companheiros que partem 

do campo em busca de melhores oportunidades nas cidades. Tais elementos irão 

se somando ao longo dos anos para compor as bases do conflito fundiário rural e 

urbano.  

 Com a ditadura militar, o Estatuto da Terra (1964) pretendia trocar a palavra 

latifúndio por empresa agrícola como forma de acobertar as enormes extensões 

de terras nas mãos de uma minoria de proprietários e conter a luta no campo 

desfechada pelas Ligas Camponesas. Em 1985 houve a tentativa de retomar o 

Estatuto da ditadura por meio do I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Na 

fase seguinte não houveram políticas agrárias no Brasil, sendo a questão da terra 

(tanto no campo quanto na cidade) completamente ignorada. Em 1993 foi 

aprovada a Lei Agrária, que foi criada para controlar, pelo menos 

momentaneamente, as lutas pela reforma. Ressaltamos que, como bem colocam 



Morissawa (2001), Pereira (2008), Schwendler (2008) e Stédile (1994), é nesse 

ínterim, mais precisamente em 1992, que se encerra uma fase iniciada em 1979 e 

marcada por expressivas mobilizações populares em torno da questão fundiária. 

 Esse foi um momento de refluxo na luta pela terra depois de décadas de 

intensas ações dos movimentos sociais, quando a Policia Federal invadiu várias 

secretarias e prendeu diversas lideranças do MST. As ocupações de terras 

diminuíram, assim como o número de assentamentos implantados, significando 

um retrocesso para a luta pela reforma agrária e o agravamento do déficit 

habitacional urbano, com uma forte política de repressão às ocupações nas 

grandes metrópoles brasileiras. Todos esses mecanismos serviram para combater 

a reivindicação dos ocupantes e camponeses de reforma e reafirmar o poder da 

burguesia – fosse agrária ou urbana. Na leitura desses cinco séculos é impossível 

dissociar as ocupações de terras da intensificação da concentração fundiária. 

Esses processos sempre se desenvolveram simultaneamente construindo um dos 

maiores problemas políticos do Brasil: a questão fundiária. Assim, a ocupação do 

solo, seja rural ou urbano, se transfigura em forma e espaço de luta.  

 No que concerne à regularização fundiária, foi somente em 2003 que as 

mulheres foram de fato reconhecidas pelas políticas rurais, com o princípio 

expresso na norma do Incra (Portaria nº 979 de 30 de setembro de 2003) que 

tornou obrigatória a titulação conjunta de homens e mulheres, independentemente 

da condição civil. Nos casos de separação conjugal o Incra incidirá sobre o direito 

de permanecer na parcela, dando prioridade para as mulheres, sendo que as 

restrições das mulheres para tornarem-se beneficiárias da reforma agrária e do 

crédito aparecem diretamente associadas ao seu precário acesso aos documentos 

civis e trabalhistas. Quanto a reforma urbana, esta avançou consideravelmente no 

plano jurídico a partir da criação do Ministério das Cidades e da aprovação do 

Estatuto da Cidade, mas ainda precisa ser aperfeiçoada pra contemplar as 

demandas das mulheres. 

 O breve histórico acima apresentado é o resumo de uma luta que passa 

pela conquista da terra, da moradia, da educação, da saúde, mas passa, também, 

pela reconstrução das relações de gênero na família, na escola, no trabalho, nas 



lutas sociais, inclusive nas ocupações (SCHWENDLER, 2008). Para a mulher, 

seja sem terra ou sem teto, coloca-se um desafio ainda maior: assumir sua tarefa 

histórica como sujeito social que entra em cena ocupando também o espaço 

público, participando das instâncias decisórias para construir a luta com suas 

diferenças enquanto mulher, que tem uma maneira própria de ser, de se 

representar no mundo. E é este diferente que precisa ser buscado na construção 

de uma outra sociedade. “Entre o público e o privado, o político e o pessoal, os 

homens e as mulheres, as divisões apagam-se e recompõem uma paisagem” 

(PERROT, 1998, p. 2). Esta paisagem é uma construção em movimento, no qual 

mulheres e homens redefinem papéis, reconstroem suas histórias, recriam a 

cultura, para a qual o aprendizado coletivo da luta pela terra muito já tem 

contribuído.  Este é o panorama no qual se situam as mulheres sem teto e sem 

terra, sobre as quais falaremos a seguir.  

 

3. MULHERES SEM TERRA, MULHERES SEM TETO:  UNIDAS NO GÊNERO E 
NA LUTA 
 
 Neste esforço de empreender uma comparação analítica entre o MST e o 

MSTB em termos de relações de gênero e poder, a partir da percepção de suas 

próprias integrantes e do posicionamento coletivo construído nos espaços 

deliberativos56 dos movimentos, traremos uma apresentação mais ampla de cada 

um dos coletivos e da participação das mulheres a partir das respostas 

apresentadas nas entrevistas realizadas, contrapondo assim elementos empíricos 

e aqueles auferidos nas fontes documentais. 

 

3.1. As Mulheres no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

 

                                                 
56  Ressaltamos que tanto o MST quanto o MSTB apresentam formas de organização 
bastante dinâmicas, determinadas pela práxis e não por um projeto  previamente elaborado, ou 
seja, suas formas de organização foram sendo desenvolvidas a partir de suas próprias lutas 
(FERNANDES, 2000).  



 Em 1981, a Comissão Pastoral da Terra (CPT)57 começou a promover 

debates e encontros entre as diversas lideranças da luta pela terra no país, que 

constituiriam as bases da realização do 1° Encontro Nacional dos Sem Terra, que 

se deu entre os dias 20 e 22 de janeiro de 1984: 

 
As atividades iniciais do encontro foram voltadas a apresentar as 
principais lutas desenvolvidas pelos sem-terra e as políticas dos 
governos estaduais e federal  quanto à questão. Isso possibilitou a 
análise das diferentes realidades dos camponeses. As lições aprendidas 
até então no processo foram fundamentais para o encaminhamento de 
novas lutas (MORISSAWA, 2001, p. 138).   

  
 Deste encontro resultou o manifesto do 1° Encontro Nacional dos Sem-

Terra, com o lema “A terra para quem nela trabalha e vive”, documento de uma 

página no qual ainda não são visíveis as questões das mulheres. Em 1985 foi 

realizado o 1° Congresso Nacional dos Sem-Terra, que promoveu a expansão do 

movimento pelo país e definiu sua nova palavra de ordem: “Ocupar é a única 

solução”. Nesta ocasião as mulheres estavam presentes na organização e 

iniciaram os trabalhos para formação da Comissão Nacional das Mulheres do 

MST. Já em março de 1986 conquistaram, junto com outros movimentos ligados 

ao feminismo e às problemáticas de gênero, sua primeira grande vitória: o direito 

de receber lotes na implantação dos assentamentos, dando mais um passo no 

sentido de superar a condição de dependência em relação a pais, companheiros e 

irmãos.      

 A partir daí emergem outras iniciativas, com as sem-terra de diversos 

estados se organizando e viabilizando encontros para refletir e avaliar suas formas 

de participação na luta. Mas é no ano de 1988, no 4° Encontro Nacional, que fica 

definida a necessidade de priorizar a organização dos jovens e mulheres em todos 

os níveis dos assentamentos. Em seu documento A Reforma Agrária Necessária, 

o movimento coloca como princípio fundamental contribuir para criar condições 

objetivas de participação igualitária da mulher na sociedade, garantindo-lhe 

direitos iguais.  O ano de 1989 foi um marco na história do MST, quando foi 

realizado o 5° Encontro Nacional do Movimento e se definiram as normas gerais 

                                                 
57  Organização ligada à Igreja Católica, criada em 1975 para dar assistência aos 
camponeses durante o regime militar, sendo sua atuação responsável pela criação do MST.  



dos assentamentos; escolheu-se o hino; marcou-se a data do 2° Congresso 

nacional; além da criação da nova palavra de ordem do movimento: “Ocupar, 

resistir, produzir”58. Em 1995, durante o 3° Congresso Nacional dos Sem-Terra a 

problematização das questões das mulheres avançará através de uma das 

diversas organizações que participaram do evento: o MMTR (Movimento de 

Mulheres Trabalhadoras Rurais). O resultado foi a inclusão das mulheres na 

elaboração dos objetivos do movimento, tendo como um dos objetivos gerais a 

partir de então “Combater todas as formas de discriminação social e buscar a 

participação igualitária da mulher” (MST Apud MORISSAWA, 2001, p. 153).  

 Em agosto de 2000 ocorreu o 4° Congresso Nacional, quando a questão de 

gênero se consolida definitivamente, ganhando projeção com a participação 

integral das mulheres, que foi viabilizada pela realização de atividades 

educacionais e recreativas por cerca de 90 educadores/as do movimento junto as 

mais de 200 crianças que acompanhavam seus pais e mães. Nascia a Ciranda 

Infantil, uma das práticas do MST que viabiliza a participação qualitativa de pais, 

mas sobretudo de mães, oferecendo uma alternativa coletiva de cuidado e 

socialização de seus filhos e filhas. Ao completar 16 anos de existência torna-se 

evidente o amadurecimento e a complexificação do MST, bem como de suas 

pautas e práticas. O 4° Congresso resultou na incorporação das questões de 

gênero entre suas linhas e diretrizes políticas no documento Decisões Políticas: 

“[...] Resgatar e implementar em nossas linhas políticas e em todas as atividades 

do MST e na sociedade, a questão de gênero (as desigualdades entre o homem e 

a mulher)59” (MST Apud MORISSAWA, 2001, p. 166).       

 Logo, percebemos que o avanço do debate relativo às relações de gênero 

no movimento caminham pari passu com o próprio avanço das lutas deste 

coletivo. As integrantes do movimento que têm mais de 15 anos no MST ou 

mesmo as que “nasceram” sem terra (que juntas totalizam nove das entrevistadas) 

reconhecem as dificuldades de empreender o debate de gênero no seu cotidiano 

                                                 
58  Expressão que viria, 15 anos depois, inspirar o lema do MSTB: “Organizar, Ocupar, Resistir”. 
59  Note-se que o desconhecimento do sentido atribuído pelas teorias feministas a expressão gênero 
resulta, ainda hoje, na necessidade de acompanhar o termo de uma explicação/definição como essa em todo 
material impresso e divulgado pelo movimento junto a seus/suas militantes.  



em assentamentos e acampamentos, em função das dificuldades em aproximar o 

discurso acadêmico sobre gênero e feminismo das práticas dos movimentos 

sociais. Tais dificuldades são, de fato, um desafio para nós estudiosas do tema, 

como bem ressalta Sardenberg: 

 

No ano passado (2001), por ocasião do acampamento das mulheres do 
MST e de outras trabalhadoras rurais em Salvador, eu fui chamada para 
falar para 1.200 mulheres sobre o que é “gênero”. Como se queixou uma 
das lideranças: “O tempo todo está se falando de gênero: é gênero isso, 
gênero aquilo, mas, afinal, o que é gênero?” [...] Muitas vezes, para se 
explicar o que é gênero, acaba-se simplificando muito o conceito ou 
mesmo despolitizando-o. Por outro lado, a sofisticação de nossas 
teorizações e de nossas reflexões acabou por levar a um distanciamento 
entre movimento e academia que não havia nos anos 1960 e 1970 
(SARDENBERG, 2004, p. 21). 
   

 Independente das limitações apontadas, cabe reconhecer que o MST tem 

avançado significativamente na promoção da eqüidade de gênero e na 

problematização de tais relações, que hoje perpassam todas as ações e 

atividades do movimento, ainda que seja notória a existência de um hiato entre as 

normas contidas no regimento e as práticas cotidianas, o que só será superado 

com o trabalho de base contínuo. Outro fato evidenciado é o de que não se 

discute feminismo no movimento em sentido geral, a não ser em grupos muito 

específicos (e minoritários) de militantes do MST que são também feministas.  

 A organização interna dos assentamentos e acampamentos se dá através 

da constituição de núcleos (com 10 a 30 famílias), nos quais organizam-se os 

principais serviços e tarefas: alimentação, segurança, saúde, higiene, educação, 

religião, etc.; há ainda um sistema de coordenação geral do 

acampamento/assentamento. Estas estruturas são norteadas pelos princípios da 

divisão de tarefas e da direção coletiva. A fim de assegurar a participação das 

mulheres em todas as atividades (inclusive nas coordenações) o regimento do 

movimento determina que deve haver paridade em todos os núcleos, 

coordenações e brigadas. Em termos concretos, as mulheres organizadas no MST 

desenvolvem atividades ligadas a gênero tanto nos assentamentos e 

acampamentos como em eventos externos.  



 Educadas na tradição da diferenciação sexual dos espaços e papéis 

sociais, a maioria das assentadas, em que pese o relativo envolvimento com a luta 

social em suas trajetórias individuais e coletivas, entendem que as questões da 

política e da produção ainda são temas prioritariamente masculinos e na sua 

argumentação para a não participação reforçam as temáticas e encargos 

tradicionais da mulher. Demonstram, com isso, que acabaram por naturalizar as 

relações de dominação simbólica (BOURDIEU, 1999) a que foram submetidas ao 

longo da construção de sua identidade de gênero. 

 
A idealização produzida e difundida pelo MST a respeito da construção 
de “novas relações de gênero” (MST, 1998) encontra no habitus 
tradicional do campesinato meridional a maior resistência: a conquista da 
terra, para a maior parte dos assentados e assentadas, significa a 
reorganização do cotidiano a partir dos valores que conformam o habitus 
do colono, (re)produzindo práticas culturais que circunscrevem às 
mulheres o destino histórica e socialmente construído para o gênero 
feminino (DELGADO, CAUME, 2008, p. 5). 

 
 Presentes em todos os setores e instâncias políticas do movimento, elas 

têm sido fundamentais para o desenvolvimento das ações em todos os níveis. Sua 

experiência nas ocupações, nos enfrentamentos e nas negociações, na lavoura, 

em suas casas ou barracos de lona, nas escolas, nas associações, nas 

cooperativas, nas secretarias, resultou, já no segundo ano de existência do 

movimento no Coletivo Nacional das Mulheres do MST, que se traduz em um 

espaço de debate permanente a respeito das ações das mulheres na luta pela 

terra e das relações sociais em suas diferentes dimensões (SCHWENDLER, 

2008).   

 

3.2. As Mulheres no Movimento dos Sem Teto da Bahia 

 

 Abordaremos o MSTB considerando a participação das mulheres e 

identificando no próprio espaço do movimento um campo de reprodução  das 

desigualdades de gênero presentes na sociedade. Reconhecendo a  existência de 

uma dificuldade concreta de apropriação da questão de gênero por parte dos 



militantes (inclusive das mulheres) que integram os movimentos sociais em geral 

como foi colocado anteriormente, o que se aplica ao MSTB assim como ao MST.  

 No fim dos anos 90 Salvador contava com 360 favelas (a maioria em áreas 

públicas), habitadas por cerca de 600.000 pessoas. Resultado da produção do 

espaço da cidade, como conseqüência do lado perverso do processo de 

metropolização, com conseqüente periferização e precarização das áreas de 

ocupação recente das fronteiras ao norte da cidade, que passaram a contar com o 

aumento do contingente populacional. O quadro de demanda reprimida e falta de 

alternativas claras que apontassem para a resolução do problema histórico do 

déficit  habitacional em Salvador, levou a formação, no dia 20 de julho de 2003, do 

Movimento dos Sem Teto da Bahia, que foi se expandindo ao longo dos anos, 

numa dinâmica de ocupações bastante intensa e com inúmeras conquistas 

significativas. A identidade deste movimento está forjada no documento Quem 

Somos: 

 
[...] A existência do MSTB, de brancos pobres e de descendentes de 
homens e mulheres “batizados” a ferro e fogo como “indígenas” se 
entrelaça com cores, traços e gestos de uma fortíssima presença de 
negras e negros, formando um conjunto simbólico que desde o período 
colonial tentou realizar sonhos de justiça e igualdade social (MSTB Apud 
CLOUX, 2007, p. 55). 

  
 Atualmente o MSTB está organizado em estruturas que propõem a 

descentralização e o empoderamento dos militantes de sua base, com as 

chamadas ocupações, núcleos e comunidades que possuem funções não muito 

rígidas, pois diante da necessidade de sustentar suas famílias através de 

atividades informais (uma vez que mais de 90% dos integrantes do movimento são 

desempregados ou não possuem vínculo empregatício formal), existe um grupo 

relativamente pequeno de coordenadores/as que acabam sobrecarregados/as por 

conta da dificuldade de participação da maioria dos integrantes do movimento. Ao 

longo do presente ano, o MSTB tem empreendido o esforço coletivo de construir 

um espaço de formação política para seus integrantes, dividido mensalmente em 

módulos (que incluiu um módulo com a temática de gênero). O objetivo precípuo 

deste curso é o de formar lideranças e dirimir as desigualdades entre os militantes 

como um todo, o que inclui a desigualdade de gênero.   



 A realização desta pesquisa junto às militantes do MSTB revelou a 

dimensão das graves distorções quanto às relações de gênero: ainda que sejam 

maioria nas ocupações do movimento, as mulheres não ocupam 

proporcionalmente funções na coordenação estadual ou mesmo dentro das 

ocupações, reproduzindo o que Michael Kimmel (Apud SARDENBERG, 2004, p. 

18) se refere como sendo “o privilégio da masculinidade, privilégios que os 

homens sempre desfrutaram”, a exemplo do exercício do poder, o que se torna 

mais gritante quando comparamos a realidade do MSTB com a do MST, no qual 

estas distorções são atenuadas pelas diretrizes de eqüidade estabelecidas já no 

segundo ano de existência do movimento.  

 Tais desafios levaram as mulheres do MSTB a criar em 2007 o grupo 

Guerreiras Sem Teto, por considerar que se fazia necessário mobilizar as 

mulheres do MSTB para combater a dupla opressão de gênero que enfrentam: 

dentro do movimento e na luta pela moradia na esfera pública; e dentro de seus 

lares, nas relações inter-pessoais, na esfera privada. Nesse grupo de mulheres, 

que se reúne regularmente e articula atividades políticas junto a todas as 

ocupações do movimento, são discutidas desde questões menores referentes aos 

problemas cotidianos observados nas ocupações em geral, até as políticas 

públicas de caráter estrutural que lhes interessa, passando pelo debate político 

dos dissensos internos pertinentes ao MSTB. Em um dos documentos produzidos 

por este grupo de mulheres, elas concluem que:  

 

Cinco anos se passaram e em Salvador [...] a situação dos “sem tetos” 
continua a mesma ou pouco mudou; poucas casas, em vista do déficit 
habitacional, que nós do movimento acreditamos ser de 150.000, foram 
construídas; poucas famílias foram abrigadas; quase nenhuma política 
habitacional para resolver o problema das famílias que têm renda mensal 
abaixo de 1 salário mínimo foi implementada. E aí vale falar do PSH – 
Programa de Subsídio Habitacional – ao qual muito poucos têm acesso, 
e do Crédito Solidário que é um programa que não serve para quem é 
“sem teto”, já que sabemos que um dos nossos grandes problemas é 
também sermos “sem emprego”, e ele exige uma renda mensal fixa de, 
no mínimo, 1 salário mínimo. Então, continuamos na luta pela Reforma 
Urbana. QUEREMOS TETO! Mas, também queremos, acima de tudo, 
decidir sobre a política urbanística, sobre o nosso cadastramento, sobre a 
nossa gente, sobre os nossos projetos de comunidade, e exigimos 
disponibilidade de infra-estrutura, serviços urbanos, equipamentos, 
respeito [...] (MSTB, 2007, p. 3).  



 
 As militantes têm construído um projeto das mulheres, na perspectiva de 

gênero porém, em nenhum momento se reconhecem ou se colocam enquanto 

“feministas” - assim com as mulheres sem terra - dentro do projeto mais amplo do 

movimento.  Para elas não se trata de empreender ações “paralelas” aos objetivos 

coletivos do MSTB ou promover qualquer tipo de lógica separatista em relação 

aos homens. Pelo contrário, trata-se de complementar o projeto político do MSTB, 

com base em um hiato que sempre as incomodou - apesar de serem maioria no 

movimento, como já foi colocado anteriormente, as desigualdades de gênero 

sempre oneram as mulheres. O que as Guerreiras Sem Teto colocam é que para 

além da bandeira de luta pela moradia, o movimento se constitui hoje num espaço 

de formação para todos e todas que dele fazem parte; mas, é, sobretudo, para as 

mulheres, que ele vem se configurando como um espaço emancipatório. Tendo 

em conta que as mesmas são educadas para o repetitivo trabalho doméstico, 

estar atualmente disputando a hegemonia na vida pública e nas estruturas de 

poder, requer um profundo entendimento do sentido da luta feminista, da história 

dos movimentos populares e, sobretudo, da história das mulheres e das suas lutas 

emancipatórias.  

 A partir da luta e do tensionamento empreendido pelas militantes em prol da 

conscientização de gênero dentro do movimento, os integrantes do mesmo 

passam a entender que a mulher pode se tornar uma importante aliada nas mais 

diversas atividades. Elas são integradas nos mutirões de construção, nas 

cooperativas de auto-gestão, nos espaços deliberativos do movimento e nas 

esferas públicas de discussão das políticas sociais. Todavia, aos mecanismos 

constrangedores à participação se opõem práticas de resistência das próprias 

mulheres, que em circunstâncias não raras, defendem as prioridades da esfera 

doméstica em relação à pública.  

 Claro está para as integrantes do MSTB que a discussão em torno da 

questão de gênero é central no movimento, no que diz respeito principalmente à 

sua organização política, à materialização em sentido amplo dos objetivos do 

MSTB, que vem se efetivando através da construção de uma cultura política de 



horizontalidade e da simbologia inspirada nas lutas de Conselheiros60 sim, mas 

também nas de Zeferinas61. As Guerreiras Sem Teto estão construindo um 

processo coletivo de mudança de uma cultura política de exclusão e não 

reconhecimento das identidades populares. Enfim, lutam para ampliar sua luta, de 

modo que ela traga grandes mudanças na atual estrutura da sociedade. Segundo 

suas próprias palavras: “Queremos que a nossa LUTA que se iniciou por “um 

teto”, venha a mover outras lutas, assim como aconteceu na década de 40, 

quando através das mobilizações populares por moradia, começaram a surgir a 

organização da Uniões Feministas” (MONTENEGRO, 2002, p. 67).  

 A problemática de gênero é, indubitavelmente, um dos aspectos mais 

marcantes na dinâmica do MSTB: apesar de maioria, as mulheres integrantes 

entrevistadas para essa pesquisa, além da luta por habitação, enfrentam ainda o 

machismo e o androcentrismo dentro do movimento, muitas são vítimas de 

violência doméstica; sendo que uma parcela considerável delas afirma enfrentar 

problemas de saúde (inclusive depressão) em decorrência de separações 

conjugais traumáticas e da solidão imposta pelo papel de mães solteiras e únicas 

responsáveis pelas suas famílias, o que lhes inflige uma dupla e  árdua jornada de 

trabalho: em casa nas atividades domésticas familiares; e na rua, para 

sustentarem suas famílias. Muitas destas mulheres, começaram a trabalhar ainda 

na infância como empregadas domésticas, o que evidencia outra questão social 

seriíssima: a exploração do trabalho infantil feminino em atividades domésticas. 

Toda essa gama de complexas questões se une para enriquecer a luta dessas 

mulheres que, segundo suas próprias palavras, sonham com muito mais do que 

um teto. 

 
4. ÚLTIMOS ACENOS 

 

 Da realidade desses dois coletivos e da vivência de suas mulheres, 

observamos que para além da dicotomia rural/urbano, observamos que o fato das 

                                                 
60  Canudos é uma comunidade que inspira o MSTB, enquanto movimento de mulheres e homens. 
61  Negra que lutou pela libertação dos escravos e que liderava o Quilombo dos Urubus (região do 
Parque São Bartolomeu, na cidade de Salvador). 



sem terra caminharem sobre 23 anos de história de luta coletiva as coloca em 

certa vantagem diante das sem teto baianas que se organizaram a pouco mais de 

um ano, o que, de forma alguma desvaloriza os esforços destas últimas. Em 

comum trazem a desidentifição com as feministas ou com o feminismo enquanto 

bandeira de luta (ainda que bebam em muitas de suas fontes) e  preservam a 

valorização da família enquanto elemento central - para a maioria delas, a real 

motivação para estarem no movimento. 

 Na luta pela terra, desde os trabalhos de base, portanto antes mesmo da 

ocupação, predomina a participação da família tanto em meio urbano quanto rural. 

Sendo a coesão uma condição básica na organização das lutas em movimentos 

populares, a atuação e organização das mulheres militantes no sentido de romper 

com os padrões tradicionais hegemônicos de sociedades patriarcais e 

androcêntricas longe de se constituir tarefa fácil, é, antes de tudo, indispensável 

para assegurar o espaço das mulheres e a eqüidade na luta:      

 

Cansadas de serem manipuladas as trabalhadoras rurais assim como as 
sem-teto têm resistido e participado na formulação de políticas públicas 
de inclusão da mulher, contribuindo, assim, para a diminuição da 
violência sexista no campo e na cidade entranhada nos lares do mundo; 
na  participação efetiva dos programas governamentais a exemplo do 
PRONAF62, e na renovação de uma outra consciência que possibilite a 
postura crítica constante e firmeza na posição para novas conquistas. [...] 
A emancipação da mulher, além de muito importante, traduz-se na 
possibilidade de se promover a formulação de uma política 
agrária/urbana que não deixe a mulher fora do processo de conquista da 
terra [...] Necessário se faz pensar o mundo a partir de um novo olhar, um 
olhar que tenha um viés feminino, que tenha um sentido de cores 
múltiplas e cheiro de flor; que seja menos machista e mais plural, tudo 
sempre no intuito de se provocar o sentimento de que a luta pela reforma 
fundiária deve ser a batalha travada por todas as mulheres que almejam 
a construção de um lar (FERREIA, 2008, p. 5). 

 
 A circunscrição às tarefas cotidianamente desempenhadas na família 

coloca a indagação a respeito da participação feminina na organização das lutas 

pela terra, que em geral se restringem às equipes de alimentação, higiene, saúde, 

educação – e nas diversas manifestações organizadas para pressionar o governo 

e sensibilizar a sociedade. Como vimos, a participação feminina é assídua, porém 

                                                 
62  Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que fornece crédito ao 
pequeno agricultor.  



existem fatores limitantes que eventualmente interferem, como o fato de 

precisarem cuidar das crianças ou em função de uma gravidez. Todavia, um 

trabalho sistemático e disciplinar voltado à inserção da mulher nas diferentes 

instâncias organizativas tem  sido realizado nos movimentos sociais de luta pela 

terra, seja no campo (onde o MST é o exemplo mais marcante) ou nas cidades. 

Como alerta, apesar da expressa deliberação do MST supracitada, para que todas 

as “coordenações de núcleos de base” sejam exercidas, obrigatoriamente, por um 

homem e por uma mulher, ressaltamos que pesquisas (DEERE, 2004; DELGADO, 

CAUME, 2008) revelam que a existência de uma coordenadora em alguns casos é 

meramente formal, o que demonstra que a prática é menos derivada de uma 

orientação externa do que da ratificação de formas de pensar e comportamentos 

sociais já incorporados e subjetivados pelos próprios integrantes de movimentos. 

O objetivo, entretanto, é válido: pretendem fazer com que as mulheres atuem 

decisivamente no movimento. Todavia, aos mecanismos constrangedores à 

participação se opõem práticas de resistência das próprias mulheres, que em 

circunstâncias não raras, defendem as prioridades da esfera doméstica em 

relação à pública. 

 Por fim, encerramos este texto com uma reflexão colocada por Gutierrez e 

que sintetiza nossos objetivos enquanto feministas, militantes das causas sociais, 

mulheres sem terra, mulheres sem teto: 

 
A transfiguração da mulher, que há de decorrer da vitória sobre o 
estereótipo feminino, há de derrotar, também, a deformação do 
estereótipo masculino, transfigurando também o homem. O advento de 
uma nova mulher desencadeará o advento de um novo homem. Surgirá 
uma nova humanidade (Apud SARDENBERG, COSTA, 1994, p. 112). 
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GT – Trabalho e Movimentos Sociais 
Margarete Nunes Santos Gomes 
UNEB 
Palavras-chave: Mulheres, fumo, trabalho, memórias. 
 
Caprichos e trapiches: concepções em torno do trabalho feminino, 
evidenciado a partir de um olhar sobre a atividade fumageira em conceição 
do Almeida-BA de 1960-1980. 
 

HISTÓRIA E TRABALHO 

 O trabalho e seus significados  

 

A vontade de superar o discurso miserabilista da opressão, de submeter 
o ponto de vista da dominação, procurando mostrar a presença, a ação 
das mulheres na plenitude de seus papéis, e mesmo a coerência de sua 
“cultura” e a existência dos seus poderes. Caminho que é preciso 
reencontrar. Uma história outra. Uma outra história. 63 
 

   Historicamente as mulheres sempre necessitaram lutar para fazerem 

valer os seus direitos, no entanto a participação da mulher ainda é vista de forma 

secundária, há grandes desigualdades nas condições de trabalho entre homens e 

mulheres, principalmente no que se refere à valorização profissional. 

”Economicamente, homens e mulheres constituem como duas castas, em 

igualdade de condições, os primeiros têm situações mais vantajosas, salários mais 

altos e melhores possibilidades de êxito.” 64 Este fato é percebido também nos 

armazéns de fumo onde algumas entrevistadas afirmam “os homens sempre 

ganhava mais do que nós e sempre era eles que mandava.” 65. “Em geral, na 

divisão do trabalho, as mulheres ficavam com as tarefas menos especializadas e 

mal remuneradas, os cargos de direção e de concepção como os de mestre, 

contra mestre e assistente, cabiam aos homens.” 66  

                                                 
63PERROT, Michelle. Os excluídos da História: Operários, mulheres e prisioneiros. Tradução 
Denise Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. Pp.169-170. 
64 BEAUVOIR. Simone de. O Segundo Sexo: Tradução: Sérgio Milliet. Sérgio Milliet. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira. 1949. P.14 
65 Mª Nilza de Jesus (D. Nita), 70 anos. , Ex-trabalhadora dos armazéns de fumo.  Conceição do 
Almeida, Ba. Entrevistada em 02/12/2005 Duração: 80 minutos. 
66 RAGO, Margareth. Trabalho Feminino e Sexualidade. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História 
das Mulheres no Brasil.  São Paulo: Contexto, 2001. P.584. 



 Nos armazéns de fumo a presença feminina era subordinada ao mestre e 

ao administrador. Nos depoimentos não há especificada nenhuma forma de 

comando direto feminino, com exceção de algumas esposas dos donos de 

armazém que na ausência deste, assumia o cargo de supervisão. Estas eram 

chamadas de trapicheiras e algumas secretárias que faziam os trabalhos 

burocráticos e os pagamentos, mas a maior parte do trabalho de comando tinha 

sempre a presença masculina no poder.  

O trabalho é uma atividade do ser humano que visa transformar o meio em 

que se vive segundo as suas necessidades. A palavra trabalho vem do latim 

tripalium que significa instrumento utilizado para manter animais como bois e 

cavalos presos, sendo possível ferrá-los. Vulgarmente significa servidão do 

homem a natureza, esforço para sobrevivência, reveste-se de múltiplos 

significados, observa-se na língua portuguesa a que a palavra trabalho “é a 

aplicação das forças físicas e das faculdades mentais na execução de alguma 

obra”67 . 

  As mulheres das camadas sociais mais pobres nunca foram alheias ao 

trabalho, em todas as épocas sempre trabalharam, contribuíram sensivelmente 

para a manutenção do lar, o problema é que este trabalho não era conhecido 

muito menos valorizado. 

 Historicamente o trabalho passou por diversas definições. Os filósofos 

gregos e romanos consideravam que o trabalho manual era atividade destinada 

aos escravos, às utilizações das mãos eram consideradas faltas de criatividade, 

desprezando-o. Os filósofos da Idade Média viam o trabalho como uma forma de 

suprir as necessidades humanas, cabendo, no entanto esta função aos pobres 

que não tinham como se sustentar, aos ignorantes.  O trabalho intelectual é 

separado do trabalho manual, algo que se perpetua até os dias atuais. 

As trabalhadoras pobres eram vistas na sociedade como pessoas 

ignorantes, “sem cultura”. O trabalho braçal, historicamente, sempre foi associado 

à escravidão, a incapacidade de desenvolver habilidades intelectuais. Esta idéia 
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explicita os privilégios sociais nos quais os dominantes justificam seu poder 

formando uma gama de valores contraditórios, modernos e arcaicos. 

As vivências e experiências dos agentes sociais se estabelecem através 

das relações muitas vezes difundida pelos interesses da classe dominante, que 

fazem questão de preservar seus valores, criando uma totalidade cultural, 

desvalorizando os movimentos sociais e as lutas dos grupos pobres, é o que nos 

afirma E. P. Thompson, ao escrever contra “o peso das ortoxias dominantes, em 

que apenas os vitoriosos são lembrados”68. O cotidiano do trabalho forma e 

estabelece um lugar onde o tempo se transforma, na qual a oposição entre a 

classe dominante e a classe dominada se opõe numa relação de mudança ou de 

continuidade. 

Com o crescimento das cidades, a expansão da economia capitalista 

estimulou a criação de um novo modelo econômico e de produção com o 

surgimento das fábricas, a mercantilização de matérias-primas e de mão-de-obra, 

exigiu a adaptação de homens e mulheres a um novo ritmo de trabalho passando 

ao compasso da alta produtividade. 

A mão-de-obra passou a ser assalariada, houve diversos movimentos 

reivindicatórios e de reconhecimento dos direitos dos trabalhadores, ocorreram 

lutas por melhores condições de trabalho e por salários mais justos e por uma 

verdadeira justiça social. 

No Brasil a partir de 1930, ocorreu a expansão dos direitos trabalhistas, 

com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio através do decreto 

lei de 19.433 que institui a Carteira Profissional e disciplinou a duração da jornada 

de trabalho. Neste período também surgiram os Sindicatos Únicos, que 

contribuíram para a regularização das convenções do trabalho, estendendo o 

direito á férias, direito à estabilidade no trabalho, a licença maternidade, entre 

outros.  

Em 1º de maio de 1940 o Decreto-Lei nº. 2162 instituiu o primeiro salário 

mínimo que deveria suprir as necessidades básicas do trabalhador. Sobre este 
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fato há uma crítica constante no que tange as relações econômicas do trabalho, 

na qual, a maior parte dos trabalhadores nunca é remunerada dignamente, quem 

produz a riqueza é quem menos a possui. 

A história das mulheres no contexto produtivo possui ainda uma luta maior: 

Primeiro como trabalhadora e segundo como “mulher”, negra e pobre. Nos 

primórdios da história as mulheres “apenas” trabalhavam na agricultura, nas 

oficinas artesanais e nas tarefas domésticas, enquanto os homens saíam para 

caçar e garantir a subsistência da família, estas possuíam tarefas especificas, 

assim como os homens, porém vivenciava uma sociedade mais igualitária.  

Quando se estabeleceu a sociedade paternalista, foi necessário legitimar o 

poder masculino, excluindo a mulher de várias funções, estipulando que cabia às 

mulheres o espaço privado do lar, a criação dos filhos, sendo estas afastadas dos 

espaços públicos. 

A maioria das mulheres trabalhadoras exercia as chamadas ocupações 

femininas: costurar, cozinhar, cuidar das crianças e ser prendada. Os únicos 

trabalhos abertos às mulheres que não se resumiam ao próprio lar era o 

magistério (educação infantil) enfermagem e serviços domésticos (empregada 

doméstica), sendo estes feitos para melhoria da renda familiar. Porém estavam 

quase sempre às margens do processo de desenvolvimento social.  

O trabalho propiciou uma forma de emancipação das mulheres, apesar de 

toda desigualdade estabelecida entre os sexos. Mas foi através do trabalho 

assalariado que estas repensaram sua condição de mulher, redefinindo seus 

papéis neste cotidiano. Fato este que pode ser comprovado na maioria das falas 

de diversas entrevistadas, aspecto este significativo por Dona Margarida (ex-

trabalhadora de armazém de fumo), que diz respeito às dificuldades vivenciadas 

ao decidir trabalhar fora do lar, principalmente em relação ao marido que comenta 

da incapacidade de aprender. 

 Meu marido não queria que eu trabalhasse, dizia que eu não sabia fazer 
nada, mas fui trabalhar e aprendi com as companheiras, comecei a 
ganhar meu dinheirinho e até o que é meu, comprar coisa pra dentro de 
casa e pra meus filhos, trabalhar é uma honra.69 
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No entanto há mulheres que afirmaram o inverso, que os seus maridos não 

as impediam de trabalhar. “Meu marido nunca me empatou de trabalhar, nunca se 

importou, a gente era pobre um ajudava o outro.”70. “A memória é um processo 

individual, que ocorre em um meio social dinâmico, valendo-se de instrumentos 

socialmente criados e compartilhados. Em vista disso, as recordações podem ser 

semelhantes, contraditórias ou sobrepostas”71. Discorre Portelli. 

 O companheirismo e a ajuda mútua também faziam parte do cotidiano das 

famílias, o sofrimento e as dificuldades eram também compartilhados e muitos 

homens já tratavam as mulheres de forma mais condizentes, não se sabe se por 

sentimento de igualdade ou uma forma de dividir despesas. 

O trabalho não significava apenas o recebimento do salário. Era uma 

conquista, supria as necessidades materiais, mas ofereceu as essas 

trabalhadoras uma ascensão social e econômica. As mulheres passaram a se 

sentir ‘sujeito do seu próprio destino’. O trabalho proporcionou a estas mulheres 

certo domínio. Sobreviver às custas do marido era algo que deveria ser superado, 

neste sentido trabalhar tinha um significado de orgulho e de ter a própria 

dignidade, e um sentimento de realização. 

A elevação da participação econômica das mulheres, mesmo que em 

ocupações de postos de trabalhos de “menor qualificação” é responsável pela 

mudança de vida destas mulheres. “Meu marido não queria que eu trabalhasse, aí 

eu perguntei a ele, se ele tinha condição de me dá uma casa. A gente morava de 

favor no fundo das casas dos outros, aí eu fui trabalhar, fui ganhar o ‘meu’ 

dinheiro.” 72 desabafa Dona Clemilda. 
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Para a mulher ter um emprego significa embora isto nem sempre se eleve 
em nível de consciência muito mais do que receber um salário. Ter um 
emprego significa participar de uma vida comum, ser capaz de construí-
la. Sentir-se menos insegura na vida.73 

 

Trabalhar significava uma auto-afirmação de liberdade, de independência, 

ter sua própria casa, possibilitar uma vida melhor para os filhos e para si mesma, o 

que permitiu a estas mulheres o sentimento de se ser útil, produtiva, tendo 

condições de prover o seu sustento, vencendo o medo, a dominação masculina, a 

discriminação que historicamente se perpetuou. O trabalho proporcionou uma 

forma de superação, de “independência”.  

A compra da casa própria representava um esforço extraordinário para 

estas mulheres. A posse de uma casa ganhava um significado maior, como 

símbolo de vitória, por mais simples que a casa seja ela forma uma rede de 

ralações e sentidos que se entrelaçam, há um sentimento na propriedade de ‘ter 

seu próprio canto’ remete a idéia de ter ‘seu lugar no mundo’, um lugar que 

envolve a idéia de proteção, de intimidade. A casa é um abrigo de significados, de 

repouso e de história. “Meu sonho era trabalhar para ter uma casa, ter onde botar 

a cabeça sem pagar aluguel.”74. A casa não é só um lugar de repouso, é um 

pouso, é o “meu lugar” é a idéia de pertencimento. 

No entanto, ao se introduzirem no mercado de trabalho estas mulheres 

acumularam funções, eram mães, esposas, dona-de-casa e trabalhadoras dos 

armazéns. Esta situação impôs um novo ritmo ao cotidiano destas mulheres. “Sair 

para trabalhar fora é vivenciado como algo ambíguo, pois se é também uma 

ampliação da sociabilidade, não deixa de ser experimentado como uma perda em 

comparação com a situação vivenciada em casa,” 75 fato este abordado na obra 

de Marilena Chauí, o trabalho feminino fora do lar transformou as relações 

familiares.  
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Mudaram-se as relações produtivas, mas as mulheres continuaram presas 

ao lar, às funções domésticas. No modelo patriarcal de família, cabe ao homem, 

marido ou pai a posição, de chefe da família, sendo responsável pelo seu 

sustento, sendo considerado uma autoridade. A mulher, esposa e mãe é 

responsável pelas atividades domésticas além da educação dos filhos, sendo 

subordinada ao homem. Este modelo de convivência se sustenta mesmo depois 

que a mulher foi inserida no mercado de trabalho, o fato de “trabalhar fora”, não 

dispensa as mulheres de suas atividades domésticas. 

 Alguns estudos feitos no início do século XX, afirmavam que a saída da 

mulher para o trabalho fora do âmbito familiar, poderia causar sérios problemas à 

formação familiar, sendo a mulher figura importante na formação dos “filhos da 

pátria”, sendo provedora ou culpada da formação do caráter dos jovens, essas 

mulheres eram denominadas” mães cívicas” (aquela que prepara moralmente e 

intelectualmente o futuro cidadãos para servir à pátria, engrandecendo a nação). 

 

Para muitos médicos e higienistas o trabalho fora do lar levaria à 
desagregação da família. De que modo às mulheres que passavam a 
trabalhar durante o dia, ou mesmo parcialmente, poderiam se preocupar 
com o marido, cuidar da casa e educar os filhos? O que seria de nossas 
crianças, futuros cidadãos da pátria, abandonados nos anos mais 
importantes de formação do seu caráter? 
Tais observações levavam, portanto, à delimitação de rígidos códigos de 
moralidade para mulheres de toda classe social.76  
 

Este moralismo dominante foi vivenciado com maior força sobre as 

mulheres de décadas anteriores ao período deste estudo, no qual, o fato de terem 

uma profissão, estas eram estigmatizadas e “associadas à imagem da perdição 

moral, de degradação e de prostituição”. Porém, historicamente a participação 

social das mulheres foi sendo modificada. Ao longo dos tempos passaram a ter 

uma participação mais direta nos espaços sociais, políticos e culturais, “as 

relações entre homens e mulheres deveriam ser, portanto, radicalmente 

transformadas em todos os espaços de sociabilidade (...) A condição feminina, o 

                                                 
76 RAGO, Margareth. Trabalho Feminino e Sexualidade. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História 
das Mulheres no Brasil.  São Paulo: Contexto, 2001. P.582. 



trabalho da mulher fora do lar, o casamento, a família e a educação seriam 

pensados e praticados de uma outra maneira.”77.  

Há em muitas mulheres um conflito entre os diversos papéis a que foram 

tradicionalmente atribuídas, não é fácil conviver com estas mudanças e 

diferenças, pois fazem parte de um conjunto de valores que foram internalizados 

na sua formação enquanto mulheres, padrões e regras arbritarias estabelecidas 

historicamente. “Mulheres tem sido levadas nos últimos anos, assim a buscar um 

novo entendimento do seu papel.78 

Mesmo com estas mudanças no ritmo de trabalho das mulheres, suas 

responsabilidades não diminuíram. Passaram a vivenciar um enorme desgaste 

físico e emocional, na medida em que assumiam efetivamente esta realidade, 

trabalhar durante o dia no armazém e a noite em casa, cuidar de todos os 

afazeres domésticos, não ter folga nem nos finais de semana. “No domingo ia 

lavar roupa na fonte, trançar os cabelos das meninas, arrumar tudo pra segunda-

feira, não tinha tempo pra nada,” 79 reforça a idéia do trabalho contínuo Dona 

Laura de Jesus, 66 anos, ex-trabalhadora de armazém de fumo.  Discurso que é 

repetido pelas trabalhadoras dos armazéns, o que sinaliza a fala de Dona 

Raimunda. 

 

O trabalho era todo dia, começava no armazém e continuava em casa. 
No domingo a gente ia arrumar a casa, cuidar dos meninos, adiantar as 
coisas... A vida era difícil eu cozinhava de carvão, puxava água na 
cisterna, antes de ir trabalhar. Deus é quem sabe do meu sofrimento e da 
minha luta. Se trabalho matasse eu já tinha morrido! 80 

 
 

 Percebe-se que a rotina de trabalho destas mulheres não tinha fim, quando 

não estavam nos armazéns, trabalhavam nos lares, as responsabilidades 

domésticas lhes pertenciam, ficando os homens eximidos destes deveres. As 

mulheres trabalhavam nos armazéns e ainda tinha o dever de cuidar dos filhos e 
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da casa, cozinhando, limpando, ‘cuidando bem do marido’, um trabalho sem fim. 

Os homens geralmente trabalhavam e chegavam a casa para descansar, quando 

realizavam algum trabalho era visto como uma “mera ajuda” e não uma obrigação 

a ser compartilhada, já com as mulheres ocorria o inverso. 

Esta situação tem suas raízes nos aspectos culturais que naturalizam e 

transformam deveres às diferenças biológicas em fatos sociais, construindo com 

isso uma desigualdade social que afeta principalmente as mulheres, consolidando 

comportamentos no seu cotidiano, se estipulado os “trabalhos próprios de 

mulheres”, que são afirmados e reafirmados pela educação formal ou não formal. 

O direito ao lazer e ao descanso é algo quase imperceptível nas falas 

destas mulheres. O lazer é um direito assegurado a todo trabalhador e 

trabalhadora como uma forma de repor energias, quando trabalhando 

ininterruptamente poderá desenvolver uma estafa física e mental. “O corpo está às 

vezes esgotado, à saída da fábrica, mas o pensamento está sempre esgotado, 

mais ainda do que o corpo.”81  

A dupla jornada de trabalho impõe limitação de tempo, e legitima uma forma 

de exploração que inclui a falta de lazer, do direito ao descanso sendo explicita a 

exploração duplamente da mulher.   

De fato, parte importante do processo de desqualificação a que é 
submetido o trabalho feminino emana da invisibilidade. A começar pelo 
trabalho realizado por mulheres no âmbito doméstico enquanto mães e 
donas de casa. Mesmo envolvendo uma diversidade de tarefas 
essenciais para a sobrevivência da família e para a reprodução da força 
de trabalho, mesmo implicando numa longa jornada de trabalho diária, 
essas atividades só são consideradas trabalho quando remuneradas... 82 

 

Enquanto trabalhadoras estas mulheres vivenciaram uma exploração 

muitas vezes ofuscada por uma violência invisível. Esta invisibilidade repousa no 

sentimento de satisfação que aos se confrontar com estas experiências vividas lhe 

ofusca os pontos negativos desta convivência. Heller afirma que “Sentir-se 

Satisfeito numa sociedade insatisfeita... a exaltação ao trabalho é tão forte que, 
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para muitos, o ócio e o lazer vem sempre acompanhados de um sentimento de 

culpa”.83  

Realisticamente, as mulheres que se tornam assalariadas consideram 
“sair de casa para trabalhar fora” uma carga, (A dupla jornada de 
trabalho, o longo tempo gasto no percurso, a preocupação com os filhos 
deixados em casa) e uma servidão, pois acrescenta-se à submissão ao 
pai ou ao marido  (Submissão reconhecida) a subordinação a feitores, 
contra-mestre, fiscais, gerentes e patrões ( subordinação indesejada) 84  

 

 Marilena Chauí aborda que foi neste processo histórico que estas mulheres 

foram se libertando das diversas instâncias de poder que ocorriam entre pai, 

marido e patrão, mesmo se sujeitando as leis de dominação de mestres e fiscais, 

construíram estratégias de resistência e superação, desmistificando o imaginário 

criado em torno destas mulheres que eram vistas como figuras vitimizadas, 

passivas, coitadas, sem expressão. 

Sobre as dificuldades do trabalho há uma observação bastante pertinente no 

depoimento da Dona Nair Bispo dos Santos. 

 

O trabalho era cansativo, forçado, sofria muito mesmo, trabalhando de 
manhã até à tardinha, chegava em casa era aquele bucado de filho. Eu 
tive dez filhos, tinha que trabalhar, e os filhos maiores eram que cuidava 
dos menores. Tinha dia que não dava tempo nem pra comer. Ficava tudo 
na mão de Deus, era Deus que cuidava deles pra gente, a vida era tão 
difícil. Mais hoje eu me sinto bem e por ter passado por isto me ensinou a 
me valorizar. Hoje me sinto uma vitoriosa. 85 
 

Nesta fala verificam-se significativas lembranças que marcaram o período 

de trabalho vivenciado pelas trabalhadoras dos armazéns de fumo. Sinalizando 

as dificuldades em relação à dupla jornada de trabalho, a preocupação na 

criação dos filhos, o tempo escasso até para as necessidades básicas como à 

alimentação. 
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O processo de dominação é visivelmente observado no início do diálogo 

quando a entrevistada fala do sofrimento, do cansaço, a experiência vivida que 

denuncia como as condições de trabalho eram precárias, mas a necessidade 

de sobrevivência era maior, quando direciona a idéia de um trabalho “forçado” 

quase escravo, sem uma remuneração justa. As palavras deixam marcas na 

forte expressão e de emoção ao falar dos filhos, buscando uma evocação 

religiosa e de fé, como uma força maior que estariam com eles no momento de 

sua ausência. “A história das mulheres não é só delas, é também aquela da 

família, da criança, do trabalho, da mídia, da literatura. É a história do seu 

corpo, (...) dos seus sentimentos”. 86 

Esta narrativa entrelaça diversas lembranças e várias dimensões da 

memória que estão presas a recordações que são pedaços de um cotidiano, na 

qual se estabeleceram relações concretas, com o trabalho, com os filhos e com 

as crenças. 

O relato de Dona Nair marca o cotidiano que não pode ser visto 

particularmente, mas uma realidade comum a muitas mulheres. No seu 

depoimento a sua expressão, seus gestos, mostrava marcas de um cotidiano 

difícil, sofrido, mas também visto como um esforço recompensado quando 

afirma “ser vitoriosa”, apesar de toda difícil experiência vivenciada. Sobre este 

tema há um artigo de Edinélia Mª Oliveira Souza que considera relevante á 

explicação detalhadas dos gestos e das expressões, na qual é possível entende 

o cotidiano que compõe a memória: 

Fala e corpos são elementos indissociáveis das narrativas de memória 
dos trabalhadores (...) Por vezes, a valorização das experiências vividas 
é reforçada por gestos e sinais da corporalidade que se integram ao 
discurso emitido surgindo dimensões de linguagem que compõem uma 
cultura, uma maneira de viver e de ser. 87 
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Ao historiador os gestos, os silêncios, o brilho no olhar, as pausas, dizem muito, 

expressam idéias que muitas vezes não foram explicitadas nas falas, devendo estar 

atento a estes detalhes.  

As representações destas vivências apontam para um passado entrelaçado 

de significados, que traz o corpo como lugar da experiência. Denuncia um 

cotidiano tenso e contraditório, que se manifesta de várias maneiras, quando em 

alguns momentos as trabalhadoras aceitavam as regras impostas, num processo 

de “conformismo” que pode significar uma tática de permanência no trabalho e até 

de sobrevivência, já que o desemprego era uma situação pior. “Em outros 

momentos conseguiram criar brechas de resistências, provocando embates 

diretos:” Quando eu tinha minha razão ninguém tirava, eu sou da paz mais não 

venha me fazer de besta não!”88  Com forte entonação pronuncia Dona Mundinha.  

Havia o poder moderador, das relações, daquelas que lutavam mesmo que 

silenciosamente, as mulheres não são desprovidas de poder, pois ele também 

existe até na capacidade de resistir, de se libertar mesmo que lentamente, com os 

“caprichos” da vida. A fragilidade ganha força e coragem, as queixas e 

dificuldades são superadas com a auto-valorização, com o sentimento de ter 

vencido mesmo diante das adversidades. “Reivindicar a importância das mulheres 

na história significa necessariamente ir contra as definições de histórias e seus 

agentes já estabelecidos como “verdadeiros”, ou pelo menos, como reflexões 

acuradas sobre o que aconteceu ou teve importância no passado”. 89 
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Conhecendo a área 

O povoado Mem de Sá é formado por uma população de aproximadamente 

75 famílias (em torno de 375 pessoas) que vivem há décadas em situação de 

isolamento geográfico em relação ao seu município, Itaporanga D’Ajuda. Trata-se, 

portanto, de uma comunidade localizada numa ilha fluvial (denominada Mem de 

Sá) originada pelo povoamento iniciado por três famílias que, ao longo de várias 

gerações, estabeleceram uma profunda interação com o ecossistema local, 

fazendo da pesca a principal atividade econômica, além do preparo da farinha 

(cultivam mandioca e macaxeira) e do aproveitamento do coco, atividades estas 

que complementam a renda dos moradores. 

Apesar do isolamento geográfico, a Ilha Mem de Sá, de grande beleza 

cênica, está localizada a apenas 23 km da sede do município e 53 km da capital 

do Estado de Sergipe, Aracaju, o que favorece o emprego da mão-de-obra de 

alguns moradores nestes locais. No entanto, a maior parte da população se dedica 

à pesca (ainda abundante na região) no estuário do rio Vaza Barris, onde 

desenvolveram, ao longo do tempo, um saber ambiental extremamente importante 

que carece de valorização e, principalmente, de maior internalização nas 

estratégias de gestão dos recursos naturais nesta localidade. 

Aos homens cabe a pesca, numa rotina que se inicia de madrugada, 

quando se deslocam até os principais pontos de pesca para depositarem as redes 

durante a maré cheia, e retirá-las com a maré baixa. Alguns se dedicam à cata do 

guaiamum (Cardisoma guanhumi) e do aratu (Goniopsis cruentata), sendo uma 

atividade normalmente desenvolvida pelas mulheres. Na pesca, um universo 

denominado de “masculino”, a relação de gênero reproduz as relações sociais de 

subordinação, semelhante a outras instâncias da sociedade. Processo em que a 



desvalorização e muitas vezes invisibilidade do trabalho feminino dificulta, até para 

as próprias mulheres, o reconhecimento de seu papel de sujeito nas relações 

sociais. Entre populações pesqueiras, a produção das mulheres é tão importante 

quanto à dos homens, ainda que não seja reconhecida como tal. De fato, em um 

contexto de produção de mercadorias, as atividades voltadas ao mercado 

alcançam necessariamente maior visibilidade, obscurecendo-se as outras 

dimensões da divisão social do trabalho e, em particular, as conexões que se 

estabelecem entre a casa e o mundo do trabalho. A maioria dos pescadores e 

marisqueiras são registrados na Colônia Z-9, em Itaporanga D’Ajuda, o que 

favorece a conformação de uma identidade social de pescador, diferente do que 

ocorria antes do registro e reconhecimento da atividade. O pescado é vendido 

principalmente na feira livre de Itaporanga, e mercados de Aracaju e São 

Cristóvão.  

A mangaba é uma espécie intimamente relacionada à cultura local. 

Trabalhos realizados recentemente denominam essa população tradicional, que 

vive no litoral sergipano, de catadores de mangaba e produtos do manguezal 

(MOTA et al, 1997).  

Algumas casas são de taipa, porém, muitas delas já são de alvenaria 

(graças aos recursos oriundos do seguro do defeso); possuem uma pequena 

escola (Escola Municipal Waldemar Fontes Cardoso) que atende a 24 crianças 

durante os turnos matutino e vespertino, além de aproximadamente 35 crianças do 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). No período noturno há uma 

turma de 18 alunos, formada por jovens e adultos alfabetizando. Há também uma 

casa de farinha em condições precárias de funcionamento sob os cuidados da 

Associação de Moradores.  

O associativismo na ilha mostra-se bastante enfraquecido, reflexo de uma 

organização calcada na forte dependência de atores externos, principalmente de 

políticos do município. O povoado possui energia elétrica, mas a água não é 

suficiente para o abastecimento permanente de todas as moradias. Recentemente 

houve a retomada do Grupo de Samba de Coco que inicialmente se apresentava 

apenas durante os festejos de São João. No mês de dezembro ocorre a tradicional 



festa da padroeira do povoado, Santa Luzia, que, por sua vez, precede a Festa do 

Caranguejo, realizada na última década pelos moradores da ilha. 

Neste sentido, a Ilha Mem de Sá, apresenta-se como uma comunidade de 

importância estratégica para estudos e efetivação de propostas que favoreçam a 

ampliação do conhecimento sobre este território e a definição de mecanismos de 

gestão e conservação deste fragmento da Mata Atlântica, mediante a participação 

da população local em todas as fases do processo. 

Já são bastante visíveis na região os efeitos devastadores da pressão 

antrópica nos manguezais, nas matas e restingas, exigindo ações que extrapolem 

o eventual caráter punitivo e/ou coercitivo, mas que garantam a conscientização e 

a definição de instrumentos de gestão dos recursos naturais e do desenvolvimento 

local por parte daqueles que exerceram tradicionalmente uma relação harmoniosa 

com este ecossistema (baixada litorânea). Sob o ponto de vista dos moradores, 

externado nas visitas já realizadas por pesquisadores, é premente a necessidade 

de ações que permitam a melhoria da qualidade de vida na ilha, rompendo com o 

isolamento (que impede o acesso às políticas públicas) e com a falta de 

autonomia na definição de estratégias para o desenvolvimento.  

 

CAMINHOS DE PESQUISA 

Alcança expressividade no contexto das últimas décadas à conformação de 

uma nova perspectiva de leitura e de proposições acerca do desenvolvimento de 

pequenas localidades como as comunidades tradicionais, assentamentos rurais 

e/ou municípios, que tem sido denominada de “enfoque territorial de 

desenvolvimento” ou ainda “desenvolvimento local”. As mulheres estão envolvidas 

com os problemas que afetam o setor pesqueiro, assim como com as grandes 

questões relativas à viabilidade das comunidades pesqueiras artesanais. A 

capacidade de resistência que estas vêm demonstrando é, em grande medida, 

conseqüência do papel de suporte desempenhado pelas mulheres e crianças. Daí 

a necessidade premente de se conhecer como, em vários casos específicos no 

Nordeste, às mulheres vêm desempenhando esse papel de suporte (COSTA-

NETO & MARQUES, 2000). É essencial analisar as atividades das mulheres no 



espaço doméstico, tais como cuidar dos filhos, manter a casa e pescar e plantar 

para o consumo das famílias. São elas que, mais que os homens, enfrentam 

cotidianamente as dificuldades da vida em terra. Por isso, elas têm condições de 

levantar importantes questões relacionadas com a qualidade de vida e de inseri-

las na agenda das organizações profissionais de pescadores. Por outro lado, em 

diversas situações elas estão atuando na própria pesca. É o caso das 

“marisqueiras” (coletoras de mariscos em praias nordestinas), das “tecedeiras” de 

redes de pesca, das pescadoras nas praias e nos rios, das que beneficiam 

pescado, das que fazem farinha de pescado (na região dos lagos do Baixo 

Amazonas), das ex-pescadoras, das esposas e filhas de pescadores, bem como 

das presidentes ou membros de diretorias de colônias ou outras associações.  

Ademais, muito do que fazem não se destina ao mercado e não é visto, 

portanto, como trabalho, mesmo quando se trata de tarefas que permitem aos 

homens pescar: cozinhar, costurar velas de canoa, confeccionar armadilhas de 

pesca para o marido e os filhos, fazer o café e o carvão que eles levam a bordo, 

remendar roupas de trabalho, etc. As atividades femininas tendem, pois, a ser 

multidirecionadas, ao contrário das masculinas, geralmente centradas em uma ou 

duas atividades principais, como por exemplo, pesca e lavoura (SANTANA, 2003). 

Esse fato reforça a invisibilidade de seu trabalho e dificulta sua identificação como 

trabalhadoras. Nessa condição, ficam excluídas dos correspondentes direitos 

sociais e previdenciários. Se a construção de um modelo de pesca responsável 

passa pelo fortalecimento das comunidades de pescadores artesanais 

(GLIESSMAN, 2001), é necessário ressaltar as relações entre homens e 

mulheres. Segundo o modelo tradicional de divisão de tarefas, ao homem cabe o 

trabalho fora, para sustento da família e, à mulher, a função de dona de casa, no 

máximo trabalhando fora para “ajudar”. Na prática, as coisas estão longe de ser 

assim. 

Tal enfoque procura verificar e perceber os arranjos internos e externos 

relacionados à dinâmica do processo de desenvolvimento familiar e local dessas 

unidades territoriais. Trata-se de um tipo de desenvolvimento que privilegia as 

capacidades endógenas de um determinado território (Abramovay, 2000; 



Sabourin, 2002), valorizando as potencialidades sócio-econômicas, culturais e 

ambientais de forma integrada com os espaços regional e nacional (Buarque, 

1999) e visando a melhoria da qualidade de vida com o protagonismo de sua 

população. De acordo com Tauk Santos e Callou(1995): 

 

A perspectiva de desenvolvimento local passa por um 
esforço de mobilização de pequenos grupos no município, 
na comunidade, no bairro, na rua, a fim de resolver 
problemas imediatos ligados às questões de sobrevivência 
econômica, de democratização das decisões, de promoção 
de justiça social. 
 

Este enfoque tem exigido dos pesquisadores(as) e, principalmente, das 

populações destes territórios, o estabelecimento de estratégias metodológicas que 

garantam a participação da população local no conhecimento dos problemas e 

potencialidades locais e nas tomadas de decisões relacionadas com o 

desenvolvimento esperado. 

Apesar da existência de importantes estudos relacionados com a 

abordagem territorial de desenvolvimento, existem lacunas quanto à definição de 

procedimentos de pesquisa que associem o diagnóstico participativo e ações de 

desenvolvimento junto a populações tradicionais, principalmente nas questões 

referentes às discussões das relações de gênero. Algumas iniciativas apontam 

para a valorização dos conhecimentos tradicionais, porém, pouco tem avançado 

no sentido da internalização destes conhecimentos na definição de estratégias de 

desenvolvimento, ficando prioritariamente, circunscritas a ações de conservação 

da natureza (Diegues, 2000) e pouco se tem verificado quanto às relações sociais 

e culturais locais.  

O desafio que se descreve neste contexto é a promoção de estratégias de 

coleta e análise de dados relativos à realidade da ilha Mém de Sá que permitam 

descortinar as relações de gênero no cotidiano de trabalho, com o avanço de 

conhecimentos e a identificação de mecanismos para a definição de proposições 

de desenvolvimento para a baixada litorânea nesta região do Nordeste. 

Esta pesquisa situa-se na confluência de várias disciplinas acadêmicas: 

antropologia, sociologia, economia e agronomia; o que, dada à complexidade da 



temática, torna-se uma estratégia epistemo-metodológica imprescindível para 

atingir os objetivos propostos. 

Além disso, nossas hipóteses de trabalho para serem testadas necessitam 

um trabalho de campo em várias etapas, a saber: 

a) através de uma revisão de literatura sobre experiências semelhantes de 

estudos que envolvem gênero, pesca, divisão sexual do trabalho e 

desenvolvimento local; 

b) acompanhamento das iniciativas locais no estado de Sergipe, relacionadas 

às atividades da pesca. 

Em termos de métodos de pesquisa, isso tem como implicação o uso 

simultâneo de métodos quantitativos e qualitativos. Assim, o uso de questionários 

fechados será de grande importância para a constituição de um corpo de dados 

que permita o tratamento estatístico através do programa informático adaptado 

(SPSS). Esperamos com isso colher informações acerca do perfil e das 

representações de amostras representativas do grupo focado. 

Da mesma forma, entrevistas abertas, organização de grupos focais, 

análise de discursos dos atores locais serão instrumentos imprescindíveis para 

aprofundar a análise da divisão social do trabalho na pesca, bem como das 

atividades cotidianas realizadas pelos moradores da comunidade Mem de Sá. 

 

MULHERES NA PESCA, ORGANIZAÇÃO COLETIVA E POLÍTICAS PUBLICAS: 

ESPAÇOS A CONQUISTAR 

 

Muitos dos trabalhos assumidos por mulheres em comunidades pesqueiras 

apresentam como características a variabilidade no tempo e no espaço, a 

irregularidade na demanda, sua compatibilização com as tarefas domésticas e, por 

conseqüência, a dificuldade de contabilizar o tempo de trabalho. Esses fatores 

reforçam a visão corrente das mulheres mais como donas de casa, “ajudantes” do 

companheiro e não como sujeitos produtivos. Tal visão exprime-se no baixo 

número de mulheres filiadas nas colônias de pescadores, que constituem o órgão 

de classe tradicional dessa categoria no país. A despeito de um tímido - mas 



progressivo - reconhecimento da presença feminina na pesca, muito há para 

construir no sentido de sua inserção plena nas organizações de pescadores e, 

também, para que a formulação de políticas do setor para que suas necessidades 

sejam minimamente contempladas. 

Em localidades pesqueiras do nordeste paraense, nos municípios de Vigia, 

São Caetano de Odivelas e Marapanim, registram-se associações de mulheres 

que, a exemplo das associações de pescadores ou de trabalhadores rurais, 

buscam meios para criar alternativas de trabalho ou renda. As atividades a que se 

dedicam, ou pretendem implementar, são a tecelagem de redes, o beneficiamento 

de produtos da pesca, a comercialização do pescado, a produção de remédios 

caseiros e de artesanato, a preservação ambiental e a valorização das 

manifestações culturais locais. Além de inúmeros obstáculos à manutenção dos 

grupos, elas se ressentem da falta de apoio do setor público na forma de linhas de 

crédito e de programas de formação, além do freqüente distanciamento da 

colônia. 

De diferentes modos, portanto, as mulheres desempenham papéis cruciais 

na manutenção das comunidades pesqueiras artesanais: manipulando recursos 

de diferentes ecossistemas, terrestres e aquáticos, gerando rendas 

complementares à da pesca, agregando valor a produtos locais e participando de 

organizações coletivas. Resta alcançar um efetivo reconhecimento social, que 

implicaria em sua inclusão nas políticas de desenvolvimento do setor. Assim, no 

tocante ao crédito, torna-se necessário que as agências financiadoras mudem o 

enfoque dominante, que privilegia o financiamento de barcos e instrumentos de 

captura, de maneira individual, para incluir o fomento a grupos que processam e 

aproveitam subprodutos da pesca. 

No tocante à capacitação profissional, sobretudo, trata-se de concebê-la em 

um sentido amplo, que assegure não só a eficácia no trabalho, como também, que 

possibilite à comunidade lançar mão de alternativas de sobrevivência, 

absolutamente necessárias em períodos de interrupção da pesca, ou em 

situações em que os estoques são objeto de intensa exploração. Estas são 

condições inerentes à instituição da chamada “pesca responsável”. 



Finalmente, no que tange às entidades de classe dos pescadores, importa 

romper a concepção segundo a qual as mulheres são dependentes do marido 

pescador. Sua participação nesses espaços, certamente, trará à ordem do dia as 

condições concretas em que trabalham, as exigências de conciliar casa e trabalho, 

seu ganho monetário diminuto ou incerto, dificultando-lhes, mais que aos homens, 

honrar as mensalidades da colônia e da previdência, além das barreiras culturais 

que persistem. 

 

POSSÍVEIS RISCOS E DIFICULDADES NO PROCESSO 

 

Diante do fato de estar fundamentado no envolvimento direto da população, 

esta pesquisa apresenta o risco de não aglutinar a participação efetiva das 

organizações locais em sua execução. A diferenciação interna comum na maioria 

das comunidades existentes no país, definindo grupos distintos, pode certamente 

inviabilizar a conformação do espaço de pesquisa desejado e proposto neste 

trabalho (BUNCH, 1995). A inexistência de uma “cultura de participação” (HOCDE, 

1999), tanto por parte dos agricultores, quanto nas orientações e práticas das 

instituições de pesquisa e extensão rural podem igualmente comprometer o 

andamento do estudo. 

Ao definir o processo participativo de investigação como elemento norteador 

deste trabalho, a pesquisa procurara demonstrar a compreensão de que a 

capacitação e, portanto, as mudanças de posturas e concepções acerca da 

participação, devem se realizar no percurso do processo coletivo de construção de 

conhecimentos e, diante disto, durante a própria execução do referido projeto. Os 

mecanismos para este controle se encontram nos espaços de avaliação e 

retroalimentação que serão constantemente acionados ao longo do trabalho. 

 

OBJETIVOS E METAS 

A partir do estudo em questão, temos como objetivo compreender como as 

comunidades artesanais vêm se reproduzindo o que requer um olhar abrangente, 

que leve em conta o trabalho das famílias, direta ou indiretamente ligado ao 



sistema produtivo da pesca. Por isso, ganham relevo hoje as abordagens de 

gênero que direcionam nosso olhar para a divisão de trabalho entre os sexos. 

Trata-se de uma dimensão geralmente pouco valorizada, quer no âmbito dos 

estudos, que privilegiam a situação do homem pescador, quer no âmbito das 

políticas e das organizações sindicais de pescadores onde ainda predomina uma 

concepção restritiva de pescador. 

Dentre as diretrizes desta pesquisa constam: estudar a história e o papel 

das mulheres na pesca, registrar suas lutas (se houve) contra a marginalização e 

examinar como a comunidade Mem de Sá pode integrar a perspectiva de gênero 

em suas lutas pela sobrevivência, valorizando e dando visibilidade ao trabalho da 

mulher marisqueira. 

De diferentes modos, portanto, as mulheres desempenham papéis cruciais 

na manutenção das comunidades pesqueiras artesanais: manipulando recursos 

de diferentes ecossistemas, terrestres e aquáticos, gerando rendas 

complementares à da pesca, agregando valor a produtos locais e participando de 

organizações coletivas. Resta alcançar um efetivo reconhecimento social, que 

implicaria em sua inclusão nas políticas de desenvolvimento do setor. No tocante 

à capacitação profissional, sobretudo, trata-se de concebê-la em um sentido 

amplo, que assegure não só a eficácia no trabalho, como também, que possibilite 

às comunidades lançar mão de alternativas de sobrevivência, absolutamente 

necessárias em períodos de interrupção da pesca, ou em situações em que os 

estoques são objeto de intensa exploração. 
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Trabalho familiar, composição doméstica e pertencimento entre os “negros 
da Jurema” 

 

    

1.  O Trabalho familiar e as estratégias femininas de permanência na terra 

Neste trabalho pretendo dialogar com algumas categorias dos estudos de 

campesinato, gênero e geração em antropologia, a partir das leituras e da minha 

própria experiência em campo. O olhar etnográfico e a  observação participante no 

povoado rural da Jurema, Monte Santo – Bahia, fez-me pensar nas relações de 

trabalho a partir da organização familiar, analisando principalmente os sub-

sistemas produtivos locais em relação à composição doméstica em UTF 

(Unidades de Trabalho familiar). Outros autores debatem esses temas, e serviram 

de apoio teórico no presente trabalho tais como Heradia (1979), Garcia Jr. (1983),  

Godoi (1999).  Neste estudo de caso, realizei uma interpretação do trabalho 

agrícola no povoado rural da Jurema. Optei por compreender os papéis sociais na 

condição do ato de trabalhar por três motivos: 1. observo que é nesse universo 

que a identidade sócio-cultural se reproduz, inclusive as distinções de gênero; 2. 

os próprios juremeiros  destacam suas atividades como a  temática central do 

cotidiano; e 3. por serem os principais geradores da divisão do trabalho social.  

 No contexto da Jurema a família se demonstrou como um elemento chave 

das interpretações aqui propostas. A organização familiar definida muitas vezes 

pelo sistema de parentesco regula uma série de relações. A família se reproduz 

sócio-culturalmente exercendo sobre as pessoas padrões de conduta  ligados 

principalmente aos papéis de gênero. Os parentes têm como “obrigação” transmitir 

os principais conteúdos simbólicos, orientadores das principais formas de pensar e 

agir de crianças e jovens por exemplo. É nesse contexto de aprendizagem que as 

experiências são compartilhadas através das gerações e as histórias de vida se 
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confundem na modernidade, reinventando constantemente o universo camponês. 

Ser camponês nesse sentido, implica em uma série de conhecimentos que são 

transmitidos eminentemente pelo Grupo Doméstico, doravante GD, a partir dos 

processos de socialização. Para tanto, analisei as principais características por 

casa, para  observar a importância dos atores e atrizes sociais na divisão social do 

trabalho, através de uma perspectiva focada nas relações entre os gêneros e as  

gerações, ou seja, entre homens e mulheres através das diferentes classificações 

etárias. O trecho de MAIA (2000) que segue ilustra algumas destas questões: 

 
A reprodução social camponesa está baseada na combinação de estratégias, 
fortemente orientadas por regras de precedência hierárquica, que fazem 
distinções por sexo e idade, tais como a organização do trabalho familiar e a 
construção dos espaços de trabalho. O trabalho familiar é elemento central de 
uma lógica econômica própria da economia camponesa. Baseia-se numa divisão 
sexual de tarefas extremamente variadas, assim como variam a extensão da 
separação entre as tarefas consideradas próprias aos homens e/ou às mulheres 
(Durham, 1983, p. 16) e o lugar ocupado por cada membro da família — pai, 
mãe, filhos. Vários estudos sobre o campesinato apontam para uma 
oposição/complementaridade entre a unidade de produção — roçado — e a 
unidade de consumo — casa — espaços culturalmente construídos como 
masculino ou feminino por excelência (MAIA, 2000, p.89). 
 

A autora revela a importância das classificações por sexo, e como essas 

classificações regulam os direitos e deveres de cada pessoa no grupo. A idade 

também define o momento de começar ou de parar o exercício das atividades 

produtivas.  A partir das considerações sobre a relevância dos papéis de gênero, 

também indicando algumas categorias prementes no debate, o “Caderno de 

orientações metodológicas para formadores: metodologia análise- diagnóstico de 

sistemas de atividades sob enfoque de gênero e gerações” (Abril/ 2007)  

desenvolvido pela Rede Feminista Norte e Nordeste e pesquisas sobre a Mulher e 

Relações de Gênero – REDOR/ Bahia, propõe a  elaboração de  um cálculo da 

renda da agricultura familiar, o que  possibilitaria uma maior visibilidade do 

trabalho feminino. Desta maneira o método permite avaliar o trabalho através de 

uma perspectiva de gênero, levando em consideração as relações entre os papéis 

sociais desempenhados por homens e mulheres no cotidiano rural.  

Repensando sobre algumas categorias da vida social que estruturam a 

subjetividade dos sujeitos, Motta (2004), afirma que as categorias de classe, os 



gênero, e geração estão inter-relacionadas, e todas elas remetem às relações de 

poder que estruturam a vida social. No mesmo sentido Bourdieu (1983) demonstra 

que a idade é um dado biológico, porém socialmente manipulado pelos sujeitos 

sociais, e observa ainda como as fronteiras entre a juventude e a velhice são 

temas de disputas sociais: “As classificações por idade (mas também por sexo, 

ou, é claro, por classe...) acabam sempre por impor limites e produzir uma ordem 

social em que cada um deve se manter, em relação a qual cada um deve se 

manter no seu lugar”(BOURDIEU, p.112, 1983). 

A literatura revela que no trabalho da mulher rural seu status de 

trabalhadora muitas vezes é ocultado por seus papéis familiares de esposa e mãe. 

Há uma reificação das atividades desempenhadas pela mulher em que seu 

trabalho torna-se uma extensão de sua condição de gênero, ou seja, não há 

separação entre seus papeis familiares e sua identidade profissional. No caso dos 

homens, de ofício mais bem definido no espaço e no tempo,  e por se deslocarem 

do ambiente doméstico, seu trabalho acaba sendo mais valorizado socialmente, 

talvez, por apresentar um resultado mais palpável: a produção agrícola. 

Portanto torna-se fundamental para a compreensão das relações sociais na 

Jurema levar em consideração as idades da vida, socialmente definidas, bem 

como a importância dos papéis de gênero. Nesse sentido, o GD pode ser 

representado como unidade interpretativa deste trabalho, na análise das formas 

de organização e reciprocidade para produção e consumo. A ética camponesa, 

como coloca Cardel (1996), pensa o trabalho familiar como sustentáculo  do 

campesinato. A autora define a ética camponesa como sendo o direito da terra 

que advém do trabalho, bem como  a  posse da mesma representaria a 

reprodução material, social e identitária do grupo. Maia (2000), afirma  que a 

propriedade camponesa é o local do trabalho e ao mesmo tempo o resultado do 

próprio processo laboral, profundamente marcada por espaços de domínio 

masculino e feminino. 

No caso da Jurema,  estabeleci os primeiros contatos com as mulheres, por  

ser uma forma de compreender melhor o seu cotidiano. Nos primeiros dias de 

trabalho de campo por estar hospedada em uma casa formada por maioria 



feminina, aproveitei para conversar bastante com D. Olávia, a própria dona da 

casa. Ela revelou momentos da sua história de vida, as suas dificuldades em criar 

catorze filhos, e  como os pobres antigamente desenvolviam estratégias para 

cuidar da extensa parentela. Também explicou como as crianças faziam redes de 

sacos de açúcar e deitavam-se em esteiras no chão. Os seus brinquedos, ela 

mesma inventava. Afirmou que as “ajudas do governo” melhoraram muito a vida 

das pessoas no sertão, que a pobreza era muito pior, e a única forma de se criar 

um filho era com “o suor do próprio rosto”. Em um depoimento sobre a quantidade 

de filhos e filhas e a forma como eram educadas no passado ela afirma: 

 

“Tá diminuindo. Eu não tô lhe dizendo que eu tive quatorze filhos, isso não é 
uma loucura? Você acha que hoje eu teria esses filhos tudo, tava louca. 
Antigamente as coisas eram, sei lá, um atraso terrível. Você sabe o que é esteira 
não é? Então era feliz nós mais pobres que arranjavam uma esteira pra deitar 
um filho. Você sabe muito bem, conhece muito bem esses panos aqui, pano de 
saco, vindo de [Valença de colocar açúcar], nós pobres arranjava esses sacos 
para desmanchar, vinha açúcar, feijão, agora que mudou, antigamente era tudo 
desse, desmanchava ele, lavava, emendava dependendo do tamanho daquele 
menino, que aí era pra desmanchar e embrulhar aquela criança, era difícil nós 
pobres criar um filho numa rede, era muito difícil isso, desmanchava o saco 
colocava os maranhão, você sabe de milho. (D. Olávia, 65 anos).  
 
 

Sempre que eu podia observava as mulheres, as crianças e os idosos, pois 

concordando com Martins (1997)  que afirma serem estes os que historicamente 

se calam no jogo social, já que a representação masculina possuiu maior 

visibilidade. Por trás do “chefe da casa” muitas pessoas estão trabalhando e 

produzindo sem serem vistas ou sequer consideradas pelas Ciências Sociais, já 

que hoje são poucos os trabalhos dedicados a uma observação em torno das 

perspectivas das mulheres, idosos e crianças. Em campo, além de acompanhar as 

atividades na roça, aproveitei para tentar  passar bastante tempo na cozinha com 

as mulheres, observando como realizavam as  suas atividades domésticas. Nesse 

lócus pude conhecer algumas das técnicas desenvolvidas em um lugar com 

regime de águas escasso, por exemplo cada balde de água é calculado para que 

todas as atividades possam ser realizadas normalmente. É interessante que há 

um recipiente que é para lavar os pratos, um balde de lixo para “lavagem”, lixo 

orgânico destinado depois de cada dia aos porcos, ainda possuem um filtro, e 



duas cacimbas de barro para água de consumo dos moradores, a cozinha é 

composta também de um quarto de dispensa em que são estocados os alimentos 

e as sementes. Nesta casa que me hospedei, há também um fogão a lenha e um 

fogão a gás, os mais jovens costumam fazer a comida no fogão a gás, enquanto 

os mais velhos preferem utilizar o fogão à lenha. Em situações cotidianas como 

esta é possível lançar os olhos sobre as relações entre as necessidades dos 

jovens e a  perspectiva dos mais velhos,  nesse exemplo os primeiros justificam a 

sua preferência  à praticidade do fogão a gás enquanto pra as gerações mais 

velhas a economia e tradição da lenha são preservadas.  

Como o trabalho doméstico parece nunca ter fim, enquanto elas realizavam 

suas obrigações conversávamos sobre o trabalho, o passado e coisas do 

cotidiano. Acompanhando as atividades domésticas aproveitava para aplicar os 

questionários. O primeiro realizei com a filha de D. Olávia, Betânia. Inicialmente 

achei um pouco difícil, já que ainda não tinha o domínio de algumas questões, 

principalmente na parte dos nomes da família. Pelas respostas pude observar que 

a situação deste GD é confortável comparando depois com outras casas que fui 

no decorrer do trabalho de campo. Ela falou que começou no “batismo do 

trabalho” aos oito anos de idade, que seu pai era vaqueiro. Contou uma história 

muito interessante a respeito de umas terras herdadas por seu pai de um antigo 

fazendeiro para quem ele trabalhava, que além de morrer não tinha “parentes”, ela 

disse que um dia apareceu “outros donos com papéis” e que hoje da terra que 

esse antigo fazendeiro deixou para sua família só restou uma casa antiga.  

Também na Jurema é possível observar uma lógica comum ao Fundo de 

Pasto, espécie de organização sócio-espacial encontrada no sertão, em que as 

terras soltas são de uso coletivo, comunal, e normalmente destinadas à criação de 

ovinos e caprinos. Outro aspecto relevante é a idéia de pertencimento a terra, de 

coletividade e de família, por serem de um mesmo “tronco”, de uma mesma “raiz”, 

por serem todos “filhos” da Jurema.  É possível observar que a metáfora da família 

como uma árvore é importante para compreender o aspecto de territorialidade e 

pertencimento que os laços de parentesco e identidade dos “negros da jurema” 

com a “Fazenda Jurema”. Em caso parecido, Reis (2007), fazendo um estudo 



sobre fundo de pasto, também em Monte Santo, no povoado de Capivara, afirma 

sobre o direito consuetudinário que: 

 

Como a organização produtiva destas comunidades está diretamente 
relacionada ao trabalho familiar, todos os membros desempenham um papel 
importante na divisão do trabalho. Assim, os homens, geralmente os chefes de 
família, “encarregam-se da administração geral da produção já que são eles que 
se responsabilizam pela exploração agropecuária em todas as fases” (BAHIA, 
1987, p.52). As mulheres, além das funções de dona de casa e mãe, cuidam da 
criação doméstica (galinhas, perus, porcos) nos cercados próximos às suas 
moradias. Em algumas comunidades, elas “ajudam” na roça, principalmente no 
momento da colheita (Reis, 2007, p. 24). 

 

Analisando o GD em que fiquei hospedada, residem quatro pessoas, sendo 

três adultos e uma criança. Por exemplo, moram nesta casa a mãe, uma filha, 

uma neta e um sobrinho. Indícios de como o êxodo rural pode influenciar nas 

formas de re-alocação das pessoas dependendo das necessidades produtivas e 

sociais de cada GD. Dentre as coisas que chamaram minha atenção na casa, 

além da composição, é o fato de possuíram antena parabólica, uma placa de 

energia solar que serve para carregar as baterias de carro utilizadas para o 

funcionamento de alguns pontos de luz, carregar a bateria do celular, ouvir rádio 

entre outras necessidades, Betânia e D. Olávia definem os horários de 

funcionamento dos aparelhos. É interessante como o momento de assistir 

televisão parece ser o cessar das atividades diurnas, porém as mulheres mais 

velhas permanecem ativas, costurando algum pano, esquentando a comida, 

sempre trabalhando, enquanto as crianças e jovens . 

Outras protagonistas deste trabalho são as irmãs de D. Olávia no território 

da Jurema são: Dionísia, Domingas (Nini), Joana (Joaninha) e Laura, apenas a 

Laura e a Joaninha são casadas, respectivamente com o João e o Liberato. Joana 

foi para São Paulo e trabalhou muitos anos em “casa de família”. Fiz uma 

entrevista interessante com ela a respeito de suas impressões da vida na cidade 

grande e do seu regresso à vida camponesa. Dionísia não se casou, morou na 

casa dos pais até que morreram, teve um filho, que vive com ela, mas viaja a São 

Paulo para trabalhar alguns meses do ano. Moram também nesta casa e um irmão 

solteiro Joaquim, que parece “não ser muito bom da cabeça”, um rapaz agregado 



de 18 anos chamado Agostinho, que ajuda Dionísia no labor com  a terra em troca 

de algum dinheiro por semana (R$ 25,00 em média)  e  alimentação e moradia. 

Esses GDs  são alguns dos casos em que as mulheres são as  “chefes de família” 

e de  como elas transformam  a organização sexual do trabalho tradicional e 

novos arranjos domésticos.  Na não existência de um “homem da casa” no sentido 

convencional, de marido ou de  pai de família,  as mulheres desenvolvem 

estratégias de organização dos GDs que supram a necessidade do trabalho do 

domínio masculino e feminino  convencionadas como: a roça e a casa.   

Dona Domingas (Nini)  não possui roças grandes. Sua área produtiva é o 

seu quintal, onde ela produz feijão, mandioca e milho para seu consumo próprio. 

Como sua produtividade não é grande, parece que ela também trabalha nas roças 

dos seus parentes recebendo um pouco dessas produções, o que evita a 

escassez de alimentos.  Separou-se do seu ex-marido e vive só em sua casinha 

na esquina do bar da Betânia, local também que o ônibus para MS pára. Seus 

filhos estão quase todos em São Paulo, sendo que um mora na Jurema, que ela 

chama de “Negão”, que sempre a ajuda. As mulheres sozinhas sem marido ou 

outros homens que possam substituir o papel masculino na casa residem no local 

mais central da vila, próximo aos bares e onde os ônibus fazem suas paradas na 

Jurema. Há uma espécie de concessão para essas mulheres, uma forma também 

de estarem mais protegidas por todos os membros da comunidade. 

Outro GD muito importante no quadro da organização social da Jurema é o 

de D. Joana, que é irmã do pai de D. Olávia. Ela hoje tem 89 anos 

aproximadamente, a composição de sua casa é muito interessante hoje D. Joana 

é viúva, seu aspecto é de uma mulher firme e decidida. É proprietária da maior 

terra na Jurema, moram com ela quatro netas que a ajudam nos serviços 

domésticos e no seu extenso quintal e dois netos que ajudam no serviço da roça. 

Na área total ocupam mais quatro GDs todos seus filhos e filhas. Seus moradores 

chamam-na de Sítio Várzea Grande. A casa de D. Joana  é a maior e está 

localizada no ponto mais alto do sítio. Neste sítio também se encontram as casas 

de 3 homens com suas respectivas famílias e uma filha que regressou de São 

Paulo a uma ano e meio. A propriedade é dividida pelo Rio do Facho, um rio que 



geralmente está seco e que normalmente  que é usado como uma passagem ou 

estrada. D. Joana, embora não realize mais trabalhos pesados por conta de sua 

idade, é a administradora da área total. Ela  que definiu, estando em vida, o 

sistema de herança para seus filhos e netos, onde se  pode observar que os mais 

“fracos” acabam sendo privilegiados. Na Jurema outros 3 de seus filhos e 2 filhas, 

possuem suas próprias roças independentes da mãe. Os outros 11 filhos de D. 

Joana estão migrando principalmente para São Paulo, isto pode indicar que pode 

não haver mais  terra suficiente para todos os seus  filhos e netos e se fixarem no 

território .  

Portanto, destaco essas personagens femininas como essenciais na 

compreensão da dinâmica desse grupo social. As mulheres da Jurema 

permanecem mais na terra que os homens, e acabam por possuir uma maior 

participação na manutenção material, cultural e de liderança na comunidade. Em 

decorrência do fluxo de transformações que os êxodos promovem as mulheres da 

Jurema permanecem mais na terra  como uma estratégias de vida, sendo 

solteiras, casadas, separadas, viúvas ou abandonadas assumem as 

responsabilidades com os filhos e netos, com a casa, os animais. O que indica 

que as responsabilidades com a casa fazem com que elas permaneçam em maior 

número na terra. Diferentemente dos esquemas estatísticos que afirmam que as 

mulheres rurais migram mais que os homens por conta do sistema de herança 

patrilinear, pude constatar na Jurema um caso em que a permanência das 

mulheres é quantitativamente mais expressiva que a dos homens.  

A experiência com D. Olávia, sua filha e suas quatro irmãs em território da 

Jurema, além de outras mulheres que nas entrevistas mostraram sua real 

importância na conjuntura local e me influenciaram a fazer um recorte 

epistemológico de gênero e de geração, já que pude observar que são as 

mulheres às reprodutoras tanto no sentido biológico, como também educacional 

das novas gerações. São elas que ensinam as formas de interagir com o mundo. 

Ficou evidente que todas elas desenvolvem estratégias distintas para solucionar 

os impositivos da vida, já que também é um fato que as mulheres compartilham da 

idéia de uma família ideal, em que marido, mulher e filhos são ao mesmo tempo 



unidade de produção e de consumo. Pude encontrar no imaginário dessa 

parentela, falas que apontavam à necessidade de se casar e ter filhos, 

considerados como o modelo ideal de família, mas também na Jurema a 

modernidade e os padrões de sexualidade e flexibilidade matrimonial também 

modificaram os padrões de comportamento apontados como tradicionais e ou 

ideais. Como nem sempre as “histórias de amor” terminam em finais felizes, as 

relações de parentesco são bastante diversas, não sendo as consideradas ideais, 

mas como é possível analisar neste estudo de caso, as mulheres recriam seus 

costumes. 

Vale a pena levar em conta a situação social de outras pessoas que 

suscitaram minhas reflexões em campo. As  visitas em cada uma dessas casas 

revelou-me um pouco da intimidade, do cotidiano de dessas famílias. A aplicação 

dos questionários permitiu-me entrar no âmbito privado das pessoas desse 

povoado, observar o cotidiano de cada GD, fazendo visitas acompanhadas 

principalmente por Betânia. Posso denominá-la de uma mulher da nova geração, 

um exemplo da mudança dos “tempos”, onde o papel da mulher no povoado da 

Jurema está em transformação. Além de ativa liderança, atua como professora, é 

proprietária de um estabelecimento comercial, trabalha na roça com a família,  e 

em diversos momentos Betânia pode me ajudar na elaboração desta pesquisa.  

2. Da fundação da Fazenda Jurema 

Penso que as visitas nas casas dos parentes, foi um processo importante 

para construção deste trabalho de  ouvir,  dos próprios “antigos” e dos “modernos”, 

as histórias da família  do “tronco da jurema”, ou como Betânia disse da “raiz”. Os 

“juremeiros” afirmam ser da família “Martins Ramos”, e que o fundador do povoado 

se chamava Martim Ramos. Conta-se que viera do “recônco [recôncavo] 

andando”, alguns afirmaram que passou pelo Pau Verde, povoado perto de Monte 

Santo, e que possivelmente passara por Ipueira dos  Negros, perto das Caraíbas. 

Por fim chegou ao lugar aonde veio a fundar a “Fazenda Jurema”. Quando 

perguntei o porquê  do nome Jurema,  afirmaram que era porque tem muita árvore 

de jurema na região, e que o uso da planta é apenas medicinal.  Em conversa com 

Betânia ela afirma: 



 
“Eu sei lá, quando eu me entendi, a coisa já era essa conversa, sabe? Eu nem 
conheci, o Martins Ramos que era pai do meu avô, que ele veio do recôncavo, 
veio de a pé, não sei como foi isso não, quando chegou aqui, primeiramente, 
todo mundo aqui é da família Martins ou Ramos, ou Ramos Martins, da mesma 
raiz todo mundo, Fulano de tal Ramos, não tem negócio de Silva, Santos.”  
(Betânia,  27 anos) 

  

Em entrevista realizada com João Crisóstemo, pai de Betânia, ele diz: 

 
“Tinha, tinha dono. Aqui mesmo esse local aqui era uma fazenda, muitas tarefas 
de terra,  era Caraíba e tinha muito terrenos. Os  mais velhos falavam que iam 
até o entroncamento, mas tudo aberto, depois que começaram a  tocar rocinha 
alguns, lá em baixo. Homi, aqui tem existido muito conflito, acontece que uns 
quer mais que os outros,  quer uma coisa só, aí cria aquelas encrenca,  as vezes 
tem uns que não tem nada  e quer ter,  e aquele negócio assim. Já tinha da 
família escritura de meu pai e de minha mãe. Já de herança dos pais deles 
também.”  (João, 70 anos) 
 

 Ambas as falas confirmam a temporalidade da ocupação, que remonta 

meados do séc. XIX. É possível observar como as regras consuetudinárias de 

ocupação da terra comprovam o enraizamento que os sujeitos mantêm com o 

espaço. Nesse sentido ser “filho da Jurema”, é pertencer a esse espaço, é fazer 

parte da mesma parentela e, portanto, compartilhar uma história em comum. A 

Jurema apresenta-se como um desdobramento de uma fazenda maior, Caraíba, 

porém ela própria possui algumas secções internas chamadas de Sítio Novo, 

Várzea Grande e Jurema propriamente. A Laje do Antônio, que a fundação é 

marcada pela chegada de outro patriarca, o finado Antônio, faz divisa com a 

Jurema divididas pelo Rio do Facho, esse rio que não entendia porque era rio pois 

só o via seco, é por  onde a estrada passa, a única vez que vi esse rio cheio o 

acesso entre a Jurema e a Laje do Antônio ficou impossibilitado durante todo o 

dia.   

 

“Aqui na jurema? Aqui essa fazenda, era tudo fundo de pasto porque tem outras 
fazendas, os fazendeiros não são daqui, eles chegaram compraram e aí mesmo 
moram, então contando  dá umas setenta famílias.”(Betânia, 27 anos) 

  

Em entrevista na Laje do Antônio D. Olívia da Laje do Antônio explicou como foi a 

formação do seu povoado: 

 



“Tinha um velho chamado Cristiano, e teve outro que já  era mais chegado, o 
finado Antônio, que botaram o nome da fazenda, esses são os mais velhos. 
Desse finado Antonio foi crescendo, crescendo. Parente todos nós somos, mas 
depende, na Jurema é de outra parenteza, é tudo uma família só, nós tudo, ele é 
parente dele, nós tudo é avô, bisavô, tio, nós todos somos criados aqui, mas 
nossa família não é daqui, é de um lugar chama Pau de Feijão, perto de Tucano. 
Nosso pai veio aqui, chegamos aqui, e nós todos nos criamos aqui, dentro da 
LA.”  (D. Olívia, 65 anos)  
 

  
 A questão  entre a Jurema e a  Laje do Antônio não me ficou clara o 

suficiente, portanto considero será necessário um aprofundamento maior na 

dissertação de mestrado que será apresentada no próximo ano. Através das 

entrevistas e conversas foi possível constatar que essa região fazia parte de uma 

grande fazenda chamada Caraíba, e que posteriormente foi subdivida  nos dois 

povoados referidos. Ao que os dados indicam, era tudo pasto solto, ou seja, as 

terras não eram cercadas, porém havia um proprietário pecuarista que muito 

pouco estava nessa região, pois residia em Salvador.  A forma de organização 

fundiária  posterior a Lei de Terras de 1850 no semi-árido, comportava esse tipo 

de relação em que o “dono” deixava por responsabilidade de seus “vaqueiros”, 

que mantinham paralelamente suas roças de familiares. Essa região foi cenário 

para o Ciclo Econômico do Gado.  Esses antigos vaqueiros, com o declínio do 

ciclo econômico e do modelo escravagista no Brasil, doaram ou abandonaram 

essas terras pouco produtivas por conta do regime escasso de águas. Como D. 

Olávia afirma em entrevista, seus pais e avós  trabalhavam para esse fazendeiro, 

eram todos vaqueiros, e “trabalhavam na lida com o gado” do proprietário dessa 

fazenda. Seu avô Martim Ramos e seu pai José Ramos Martins trabalhavam para 

a Fazenda Caraíba, e provavelmente mantinham suas roças e criações no “pasto 

solto”, na “caatinga bruta”. O pai de D. Olávia recebeu terras de herança do dono 

da Caraíba que faliu, porém ela afirmou que mais recentemente, na década de 

setenta, chegaram “outros donos” com papéis e armas, e que aí se iniciaram os 

conflitos com ameaças e com a cerca impedindo o uso comunal dos recursos 

naturais em que o arame impede o livre acesso a caatinga.  

 Nesse sentido os dois povoados mantém suas fronteiras geográficas e 

simbólicas, havendo relações parentesco e vizinhança. Existe entre eles, distinção 

de origem e em alguns momentos foi possível observar tipos de conflitos, entre 



vizinhos já que ambos os lados afirmam haver privilégios na implementação de 

políticas públicas nas localidades. Existem pessoas casadas entre os povoados, 

são parecidos também por serem “morenos” como os juremeiros, o que 

externamente indica uma similaridade entre as famílias, os “negros da Jurema e 

dos negros da Laje do Antônio”.  

3. Da composição da parentela “Martim Ramos”  

 No decorrer do trabalho de campo foram visitados os GDs da parentela 

“Martim Ramos”, até o presente momento foram mapeados 24 (vinte e quatro) 

casas, através de aplicação de Questionário Sócio-econômico. A minha 

preocupação foi a de ter uma visão mais ampla do que era considerado como 

Fazenda Jurema, porém o critério maior foi o de pertencer a “família”, apenas três 

residências não foram visitadas, e por motivos de falta de acesso ou de viagem 3 

GDs não foram aplicados questionários. A partir das respostas dos questionários 

foi possível registrar 219 (duzentos e dezenove) nomes de “juremeiros” dentro e 

fora do território. Nos 24 GDs foram classificados 121 moradores, porém ainda 24 

nomes foram registrados através da leitura atenta dos questionários, nesse 

sentido foram 145 “juremeiros” residentes no território e 74 nomes de parentes 

fora do território, a grande maioria morando e trabalhando  em São Paulo.  

 Observando a classificação por Atividades Produtivas, pude relacionar a 

composição familiar e os tipos de consórcios produtivos desenvolvidos nessa 

localidade. Foi possível classificar até 13 subsistemas de atividades produtivas, 

desenvolvidos por GD, sendo as principais: a cultura de feijão, milho, abóbora, 

mandioca, melancia, a criação de gado, ovino, suíno, galinhas e eqüinos, nas 

atividades de trabalho, levantar ainda as profissões de comerciantes, professores, 

diaristas, e por fim, trabalhos coletivos tradicionais como “farinhada” , “boi 

roubado” e “batalhões”. Esses subsistemas estão divididos principalmente em três 

principais áreas do povoado: a  roça, a casa/ quintal e os  locais públicos.  

Ficou evidente que a maioria das pessoas possuem “sua terrinha” particular, a 

chamada  roça, e nas imediações da casa e  quintal.  Duas mulheres separadas 

vivem apenas com o lucro de seu quintal, e ajudam nas propriedades dos outros 



quando há necessidade e quando necessitam de ajuda, os outros GD mantêm a 

solidariedade. 

   É possível estabelecer conexões entre os arranjos familiares, as 

necessidades de força de trabalho e a quantidade subsistemas de atividades 

desenvolvidos nos GDs estudados. Nesse estágio da pesquisa distingui as UTF 

(Unidade de Trabalho Familiar) como sendo as pessoas que representam força de 

trabalho ativa nos GDs. A idade mínima estabelecida foi a de oito anos, definida 

pelos próprios “juremeiros”, porém declarada como ajuda doméstica ou em 

pequenos serviços como coleta, cuidar das criações e buscar água no poço. A 

partir da categorização por UTF, foi possível observar que quanto o maior número 

de pessoas residentes por casa, maior a diversidade de subsistemas, permitindo 

uma melhor produtividade e  a melhoria da alimentação e por tanto, da condição 

de vida da população. 

 Um dado de extrema importância é a inserção da aposentadoria rural na 

melhora da  condição de vida das famílias. No quesito “Estimar a renda monetária” 

as famílias que não possuem aposentados em casa, vivem em uma condição de 

vida mais difícil que os GDs com idosos ou pensionistas residentes. Desta 

maneira a aposentadoria rural pode ser considerada um grande avanço na 

obtenção de bens de consumo, melhoria da saúde e da diversidade alimentar. 

Dos 24 (vinte e quatro) GDs tabulados, foram declarados 16 aposentados ou 

pensionistas, sendo que em apenas duas casas foram declarados mais de uma 

aposentadoria. A renda mínima familiar  declarada foi entre R$50,00 (cinqüenta 

reais) e a máxima de R$700,00 (setecentos reais), é notória a discrepância entre a 

condição de vida dos GD com o benefício e daqueles que não possuem renda 

fixa.  

Em caso análogo, Cardel (2003) na parentela de Olho D’água, demonstra 

como a condição social cria categorias internas de distinções sociais, nesse caso 

“fortes” e “fracos”.  A Jurema é vista como “fraca” em relação à sede e aos 

fazendeiros, porém, internamente existem os mais fortes e mais fracos, aqueles 

que possuem uma renda mensal como aposentadoria são mais “fortes” do que 

aqueles “fracos” que não possuem renda ou apenas vivem com a produção e os 



incentivos do Governo, como a Bolsa Família, o PETI e outras políticas mais 

recentes. A autora afirma: 

Resumindo, a oposição “forte” e “fraco” estrutura a idéia central que organiza a 
comunidade de Olhos d’Água. O sistema de parentesco desta comunidade é um 
mecanismo claramente distintivo que institucionaliza a separação das pessoas 
em “de dentro” e “de fora”, integrando à comunidade apenas os indivíduos 
considerados descendentes das duas famílias que criaram o “mundus” de Olhos 
d’Água. E o sistema de compadrio, como um parentesco ritual, é o mecanismo 
utilizado para estruturar a relação inevitável entre as pessoas “de dentro” e “de 
fora”, inserindo estas últimas nas estratégias utilizadas pelos grupos domésticos 
para a manutenção e reprodução de seu patrimônio, outorgando-lhes o direito de 
compartilharem com os “de dentro” os códigos da comunidade. (CARDEL, 2003, 
p. 7) 
 

As mulheres “fracas”, que só possuem a casa e o quintal, colaboram nas 

épocas de colheita nas propriedades dos mais “fortes”. Pude analisar entre os 

trabalhadores da Jurema, a importância da troca constante de trabalho e seu 

efeito nas relações humanas deste povoado. Existem muitos níveis de troca, 

desde aquelas que envolvem grande parte dos trabalhadores, como aquelas 

trocas mais individualizadas, entre irmãs, entre tio e sobrinho e tantas outras que 

é possível destacar na experiência cotidiana da Jurema.  Outro aspecto 

interessante é que essa troca de trabalho permite manter certa qualidade de vida 

aos entes que formam o povoado, já que os mais “fortes” acabam ajudando os 

mais “fracos”,  reafirmando assim os laços de parentesco e compadrio, 

reafirmando a identidade de “negros da jurema”, família dos “Martins Ramos” de 

pessoas “fortes” e “boas de trabalho”, como D. Dionísia afirma, que trabalham por 

que gostam e querem ter o sustento: 

 

“Assim,  eu acho,  por que eu não gosto de ficar parada, não sou preguiçosa,  é 
bom  trabalhar porque alguma coisa vai pra frente, e sem trabalhar não vai. É 
melhor  trabalhando que parada,  e a gente  fica parada quando aquele tiver 
comendo,  e vendo  o futuro de quem trabalho e o outro  tá espiando e não tem 
porque não trabalhou, não é?” (Dionísia, 55 anos) 
 

 O “trabalho” estabelece por tanto um vinculo entre os sujeitos e a terra, e é 

importante que esse vínculo seja analisado como uma regra consuetudinária de 

pertencimento e posse da terra. Cabe aos antropólogos investigar as práticas 

tradicionais, pensando-as como capazes de modificar a realidade social dos 

agentes sociais envolvidos. No caso da Jurema, é possível observar que muitas 



questões estão articuladas. Trata-se de uma população rural negra que ocupa 

esse território a pelo menos um século e meio e que hoje se vê bastante reduzida 

pelos modernos processos de cercamento que produzem conflitos em torno da 

legitimidade pela terra. 

 É, portanto, um dos papéis políticos da antropologia debater as atuais 

mudanças na legislação com relação a terra a fim de podermos compreender os 

recentes processos de afirmação de territorialidades e identidades, ligadas as 

formas de organização consuetudinária de herança e propriedade. As recentes 

mudanças na legislação de Fundo de Pasto e de Territórios Quilombolas apontam 

diversas modalidades de uso e ocupação da terra tradicionais, em que se pode 

reconhecer as demandas políticas dos movimentos sociais. Este trabalho não teve 

como foco central essas questões, porém ficam as inquietações para futuros 

debates em torno do direito coletivo a terra e a importância do vinculo de 

pertencimento desenvolvido pelos sujeitos, revelado como primordial para os 

juremeiros.  
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       O Município de São Gonçalo dos Campos localizado no interior da Bahia, faz 

parte da região do Recôncavo na qual a cultura fumageira foi economicamente 

predominante até meados do século XX, quando seu cultivo começou entrar em 

declínio, a princípio pela diminuição de investimentos por parte do governo e pelas 

intempéries climáticas que desestruturaram toda a produção da região.  

        A predominância da população negra no município pode ser comprovada 

tanto pela existência de várias irmandades na segunda metade do século XIX, 

quanto pelo censo de 1950, comprovando que metade da população nesse 

período era negra, 60 anos após a escravidão. Essa predominância de negros se 

deve à cultura fumageira e canavieira, pois o município no século XIX foi um dos 

maiores exportadores de fumo da região, cuja mão- de- obra utilizada era 

predominantemente escrava. Provavelmente os escravos que vieram para São 

Gonçalo eram de origem iorubá, tanto pelo presença expressiva do candomblé, 

quanto pela hegemonia desse grupo na região nordeste e principalmente no 

Recôncavo fumageiro.90 

        Segundo Luiz Cláudio Dias Nascimento em torno de 8 mil africanos iorubas, 

fon e aja-ewê  provenientes do sul e do centro de Daomé e do sudeste da Nigéria 

eram desembarcados nas praias e ilhas da baia de Todos os Santos. Em 1811 

esses nagôs perfaziam um total de 50% do contingente africano morador na 

cidade do salvador, em 1830, eram 60% do total.91. 

        Durante o tráfico escravo que a Bahia manteve com Daomé e devido à 

expansão urbana das vilas próximas à Bahia de Todos os Santos e zona 
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fumageira, houve uma concentração específica de africanos jêjes e nagôs, dessa 

forma justifica-se a predominância de mulheres negras na região, mulheres que 

pertenciam aos segmentos mais baixos da sociedade, segundo todos os 

entrevistados, eram ex-raparigas, vendedora ambulantes de doces, fato, acarajé, 

negociavam com ouro em Cachoeira e muitas trabalhavam na lavoura fumageira 

ou eram charuteiras, cujos proprietários das terras e dos armazéns eram 

estrangeiros e membros das elites local“...esta cultura esteve dominada durante 

do século XX pelos “gringos”. Alemães, holandeses e uruguaios era proprietários 

das firmas compradoras e exportadoras de fumo, como por exemplo Mongeroth 

Leone, Geraldo Suerdick e Geraldo Dannemann”(TEIXEIRA e 

ANDRADE,1984,p.88).Tal realidade é herança de sociedade escravista na qual 

brancos estrangeiros eram os grandes proprietários e os negros e negras 

formavam apenas a mão-de-obra necessária. 

         Paradoxalmente ao declínio da fumicultura é que se institucionaliza o 

trabalho da mulher com a instalação da fábrica de charutos Menendez e Amerino 

que iniciou suas atividades no município em 1979, dessa forma devido à 

grandiosidade e a significância que a fumicultura teve e tem para a história do 

município, faz-se necessário dar visibilidade ao cotidiano das mulheres que 

participaram dessa atividade econômica, assim é importante destacar que no 

município há vários escritos sobre os diversos aspectos e influência da fumicultura 

sendo necessário destacar também a participação e o cotidiano das mulheres. 

A categoria gênero é de grande valia para perceber a participação das 

mulheres na história, pois, o gênero procura transpor o silêncio e a invisibilidade a 

que estava relegada à mulher na história, e trouxe à luz uma diversidade de 

documentações, um mosaico de pequenas referências esparsas que vão desde a 

legislação repressiva, fontes policiais, ocorrências, processo-crime, ações de 

divórcios, canções, provérbios, literatura, crônicas memorialistas e folcloristas, 

sem esquecer correspondências, manifestos, diários, materiais iconográficos, 

fontes eclesiásticas e médicas. Os jornais, a imprensa feminina, as 



documentações oficiais, cartoriais e sensos não são descartados, bem como a 

história oral, que vem sendo utilizada intensamente e de maneira inovadora92.  

Segundo Maria Izilda Matos, "a maior presença feminina no mercado de 

trabalho, inclusive nas universidades, conjugada a expansão da luta das mulheres 

pela igualdade de direitos e pela liberdade”, levou a uma expansão dos estudos 

que incorporam a mulher e a abordagem de gênero, termo usado para indicar a 

rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de palavras como “sexo” ou 

“diferença sexual” 93, ou seja, existem muitos gêneros, muitos “femininos” e 

“masculinos”. Esforços vêm sendo feitos no sentido de reconhecer a diferença 

dentro da diferença, apontando que homem e mulher não constituem simples 

aglomerados94, passando a pensar a alteridade sexual como uma diversidade 

dentro do bojo da historicidade e suas inter-relações. 

 

A abertura dos estudos históricos para abordagem de gênero, vem 
revelando uma variedade de estudos e olhares sobre o passado 
incorporando a diversidade e a multiplicidade de interpretações, abrindo 
campo para análises culturais, modos de vida, relações pessoais, redes 
familiares, étnicas e de amizade entre mulheres e entre homens, seus 
vínculos afetivos, ritos e sistemas simbólicos, construção de laços de 
solidariedade, modos e formas de comunicação e de perpetuação e 
transmissão das tradições, formas de resistência e lutas até então 
marginalizadas nos estudos históricos propiciando um maior 
conhecimento sobre a condição social da mulher.95 
 

 Assim, ao destacar que o social é historicamente construído, nele as 

experiências sociais femininas e masculinas diferenciadas emergem numa 

condição própria em sociedades específicas. 

            Nesse contexto de alargamentos dos estudos históricos é que surge a 

possibilidade de trazer à tona o cotidiano das mulheres fumageiras de São 
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Gonçalo dos Campos, que foram as primeiras do município a buscar o sustento 

fora do âmbito doméstico.  

             Faz-se interessante aqui, um breve histórico da cultura fumageira em São 

Gonçalo dos Campos até a implantação da fábrica de charutos Menendez e 

Amerino. 

            O município de São Gonçalo dos Campos possui uma área territorial de 

288km e está localizado geograficamente no Recôncavo Baiano. Limita-se ao 

norte com Feira de Santana, Santo Amaro ao Leste, Conceição de Feira ao Sul e 

Antonio Cardoso a Oeste. Seu clima é subtropical, com uma temperatura média 

anual de 24,3º. A vegetação predominante é a Caatinga e a Floresta. Faz parte da 

bacia hidrográfica do Recôncavo no norte do Paraguaçu. Com uma população de 

aproximadamente 30.000 habitantes, emancipou-se politicamente em 28 de Julho 

de 188496. 

 A partir da delimitação dos aspectos físicos do município, podem-se 

perceber as condições favoráveis no sentido de produção e transporte do fumo. 

 

São Gonçalo dos Campos teve como principal atividade econômica, 
desde a colonização, a cultura, o beneficiamento e a comercialização do 
fumo. A cultura do fumo desenvolveu-se, sobretudo, a partir de meados 
do século XVIII, quando o produto começou a servir de moeda para a 
compra de escravos na costa da África. Durante o século XIX e XX, essa 
cultura foi disseminada por todo o território da província, mas as regiões 
exportadoras situavam-se nas proximidades do litoral e nos municípios 
de Cachoeira, São Félix, Cruz das Almas, São Felipe, Santos Antonio de 
Jesus, Nazaré, Maragogipe e São Miguel das Matas, todos no 
Recôncavo do Sul97.  
 

 Desde a Colônia, a cultura do fumo era do tipo familiar, praticada por 

agricultores livres muitos dos quais tinham posses das terras que cultivavam. 

Segundo Kátia Mattoso, “era comum o proprietário alugar parte de suas terras a 

pequenos agricultores, o que acabou por criar um grupo heterogêneo de médios e 

pequenos rendeiros e proprietários”98.  Já em São Gonçalo dos Campos, Marli 

Geralda Teixeira e Maria José Souza Andrade consideram que "entre os 

pequenos produtores havia a presença de escravos, tanto como mão de obra 

                                                 
96 PEDREIRA, Pedro Tomas. São Gonçalo: 100 anos de luta. Ed. Câmara de Deputados. Brasília, 1984. 
97 SANTOS, Valdomiro Lopes. A pecuarização do recôncavo fumageiro: o caso de São Gonçalo, 1987.  
98 MATTOSO, Kátia. Bahia do Séc. XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. 



quando como produtor efetivo”99. Ainda em Kátia Mattoso “as propriedades que 

cultivavam o fumo, comportavam, em geral, uma sede (construção térrea, muito 

simples sem qualquer semelhança com as belas casas grandes dos engenhos). O 

capital investido na fumicultura era três vezes menos de que o da cana-de-açúcar. 

O ciclo de produção do fumo é mais curto de que o da cana, permitindo, assim, 

duas ou mais colheitas ao ano” 100. 

 Em meados do século XIX, a produção do fumo tornou-se fabril na maior 

parte do Nordeste. Essas fábricas, de caráter familiar e artesanal, com mão-de-

obra composta basicamente de mulheres e crianças, produziam charutos, cigarros 

e rapé. Somente no final do século XIX, as grandes fábricas destinadas à 

exportação chegaram ao Brasil101. A partir desse momento, a produção deixa de 

ser destinada ao tráfico de escravos no Brasil e na Bahia.  

           Essas novas fábricas passam a controlar a produção e exportação do 

produto, dando lhe nova roupagem com o aumento de exigência da qualidade. Em 

São Gonçalo dos Campos não havia fábrica de charutos, embora o fumo fosse de 

excelente qualidade para esse fim. Havia pequenas manufaturas domésticas, com 

bastante atuação efetiva de mão-de-obra feminina. Em 1978 é instalada no 

município a primeira e única fábrica de charutos, a Menendez e Amerino S.A, com 

sua estrutura dividida em três cidades da Bahia, e o seu escritório comercial em 

São Paulo e nos Estados Unidos. Empregando técnicas modernas, a Menendez e 

Amerino, foge aos padrões locais de produção, mas aproveita a mão-de-obra 

feminina local, onde a maior parte das mulheres envolvidas no processo produtivo, 

já trabalhava informalmente para alguns armazéns de beneficiamento de fumo 

existentes na cidade, sendo de grande importância destacar que a mulheres 

selecionadas ao trabalho na fábrica de charutos tinham que se adaptar às 

exigências da empresa que objetivava fazer um charuto essencialmente cubado 
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não podendo, dessa forma às mulheres empregarem no processo produtivo a 

prática de fazer charutos que estavam acostumadas. A Menendez mantém a 

tradição do trabalho artesanal, extremamente minucioso na fabricação de charutos 

e cigarrilhas, exportados para os Estados Unidos, Alemanha e Bélgica, embora a 

fábrica mantenha uma estrutura administrativa tecnologicamente moderna, o 

trabalho feminino é altamente especializado, tendo várias etapas até a finalização 

dos charutos. 

 Costa Pinto, dizia que esta contradição era a responsável pelo aumento de 

alguns produtores que cultivavam o fumo. 

 

...enquanto que nas fábricas de charuto encontrávamos tecnologia 
moderna e organização empresarial, e o trabalho era pago com salário, 
por hora ou por tarefa, conforme a atividade exercida pelo operário – na 
lavoura do fumo e na agricultura de subsistência que lhe era próxima, às 
vezes, complementar –  o perfil da estrutura agrária se caracteriza pela 
forma tradicional da agricultura brasileira: muita terra de poucos donos, 
muitos homens sem terra, trabalhando em terras alheias e usando 
tecnologia agrícola atrasada.102 
 

 A implantação da fábrica foi tida, de certa forma, como uma espécie 

de libertação das precárias condições de vida, a que estavam submetidas essas 

pessoas. A inclusão de famílias inteiras no cultivo e na produção de charutos 

gerou uma renda, antes inexistente, pois os ganhos com a agricultura eram 

parcos, não davam para a subsistência e o trabalho rural no município, segundo 

alguns moradores, além de ser algo degradante sempre associado à escravidão, 

não tinha rentabilidade, ou seja, segundo Sílvia Lara os negros procuravam 

afastar qualquer reminiscência característica da escravidão. 

Havia pequenas manufaturas domésticas, com atuação bastante efetiva 
da mão-de-obra feminina. As mães de família, as mães solteiras e as filhas 
ainda solteiras são grandes artífices dessa incipiente produção. O trabalho 
era árduo, mas os lucros insignificantes (SANTOS, 1990,1. 65).   
 

             A inserção de mulheres na produção de charutos e a legalização da 

condição de operárias contribuíram substancialmente para a mudança das 

condições econômicas e sociais dessas famílias, que passaram a ter acesso à 

educação e, de certa forma, inclusão social. Indiretamente, a fábrica empregou 
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famílias inteiras no cultivo e preparação do fumo, mas, a produção essencialmente 

dita dos charutos, era efetuada preferencialmente por mulheres, porque eram 

consideradas mais perfeccionistas que os homens. Mas através de pesquisas no 

município pode-se perceber que a Menendez quando iniciou suas atividades no 

município, visava empregar ambos os sexos nas fases de produção de charutos, 

até porque eles priorizavam operários que não tivessem experiências nessa 

atividade, pois pretendiam um charutos essencialmente cubano, dessa forma 

promoveram uma curso de duração de seis meses para o treinamento dos 

operários envolvendo ambos os sexos, sendo que as representações de gênero 

incorporados do imaginário social da cidade fez com que os homens se 

afastassem dessa atividade, sendo ocupada predominantemente por mulheres e 

alguns homossexuais, os homens foram ocupar outras atividades teoricamente 

“masculinas” por iniciativas próprias na fábrica. Segundo Joan W. Scott, as 

mulheres eram associadas ao trabalho barato, mas nem todo trabalho barato era 

considerado para elas. Se eram consideradas para trabalhar nos ramos têxteis, na 

confecção, no calçado, no tabaco, na alimentação e na marroquinaria, raramente 

eram encontradas nas minas, na construção civil, na construção mecânica ou 

naval, mesmo quando havia necessidade de mão-de-obra considerada não 

qualificada(...) O trabalho para que eram contratadas mulheres era definido como 

trabalho de mulher, adequado de algum modo às suas capacidades físicas e aos 

níveis inatos de produtividade. Este discurso produziu a divisão sexual no 

mercado de trabalho, concentrando mulheres em alguns empregos e não em 

outros, colocando –se na base de qualquer hierarquia ocupacional e 

estabelecendo os seus salários abaixo do nível básico de subsistência. (...) A 

identificação do trabalho feminino com certos tipos de empregos e como mão- de 

–obra barata já foi formalizada e institucionalizada de várias maneiras durante o 

século XIX, de tal modo que se tornou uma questão axiomática, uma questão de 

senso comum.  

                Os autores que estudaram a cultura fumageira no Recôncavo Baiano, 

como Valdemiro Lopes, Silva Fraga Borba e Elizabete Rodrigues da Silva 

associaram a maior presença de mulheres nessa cultura de cultivo do fumo às 



condições de pobreza. Para Costa Pinto, essa predominância de mulheres, deve-

se ao fato de ser mão-de-obra farta e barata, e também porque o trabalho exigia 

muita paciência e habilidade, portanto, atributos de mulheres. Contudo, faz-se 

necessário demonstrar, que estas mulheres, tiveram que se “desdobrar” em várias 

funções: de mulher, esposa, mãe e operária para dar conta de todas as atividades 

sem limitações. Elas desenvolveram formas de sobrevivência e solidariedade 

neste mundo do trabalho. 

              Nota-se uma inexistência de estudos que privilegiam a condição feminina 

na região, no entanto, há inúmeros outros escritos sobre os vários aspectos da 

fumicultura no município, desde seu desenvolvimento até sua decadência. Dessa 

forma me proponho escrever a História das Mulheres Fumageiras de São Gonçalo 

dos Campos, pois as mesmas foram protagonistas de várias conquistas sociais na 

cidade, criaram o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Fumo 

separadamente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, esse sindicato foi palco de 

várias discussões e conquistas para esses trabalhadores, indo de encontro aos 

interesses das elites locais, pois estas se constituíam, na maioria dos casos, de 

donos de armazéns de beneficiamento do fumo que exploravam o trabalho dos 

trabalhadores rurais, dando a estes recursos financeiros insignificantes.  

          Através da História das experiências das mulheres fumageiras de São 

Gonçalo dos Campos, com ênfase nas décadas de 50 e 70, pode-se perceber 

uma série de anacronismos sociais, pois são privilegiados na história do 

município, os suntuosos eventos políticos nos quais são mascaradas as reais 

condições das classes populares. 

            É dentro da abordagem referente ao cotidiano e ao gênero que a história 

da mulher fumageira de São Gonçalo dos Campos se insere, sendo de grande 

importância, haja vista a discussão do cotidiano destas mulheres, a partir de suas 

próprias visões e lembranças individuais enraizadas em vivências e experiências 

próprias. 

            O uso das fontes orais torna-se imprescindível para recriar o cotidiano 

feminino, visões de mundo, valores concebidos de sua origem afro-descendente e 

as estratégias de sobrevivência frente à rotina árdua. Contudo, é preciso atentar 



para os problemas intrínsecos às fontes orais: a noção do tempo; o limite da 

memória, sempre seletiva; o envolvimento do pesquisador durante a entrevista, a 

não correspondência do relatório do grupo ao que tenha visto ou feito no passado, 

mas “o que queria fazer o que acreditava estar fazendo e o que agora pensa que 

fez” (PORTELLI, 1997, p.31). Por isso, é preciso captar as sutilezas das fontes 

orais e dá-lhe o melhor tratamento possível. As fontes orais abrem novas 

possibilidades para recriar um universo que foi marginalizado pelos documentos 

escritos, por privilegiarem a política e as instituições. 

              Teixeira e Andrade (1984) utilizaram os jornais “A Razão” e “A Verdade”, 

periódicos mais importantes que o município já teve, para escrever o livro Memória 

Histórica de São Gonçalo dos Campos, onde focalizam questões político e 

econômica , visto que o livro foi encomendado pelo então prefeito José Carlos de 

Lacerda, para comemorar o centenário de emancipação política do município. 

Dessa forma, faz se necessários outros documentos escritos que tragam à vista a 

organização estrutural da fábrica e o seu impacto na organização sócio-econômica 

do município como as seguintes fontes, o Jornal A Tarde, o acervo da Câmara 

Municipal de São Gonçalo dos Campos (Livros de Ata de 1950 à 1970), as 

publicações da fábrica, as atas das reuniões do Sindicato dos Trabalhadores da 

Indústria do Fumo, como o Anuário Brasileiro do Fumo e alguns livros referentes á 

fumicultura no Recôncavo, os relatórios de atividades diárias da fábrica, a  

utilização de entrevistas com algumas funcionárias da fábrica Menendez e 

Amerino, algumas antigas e outras recém egressas no trabalho, o Diretor da 

mesma, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Fumo, 

alguns diretores de armazéns, dentre outras pessoas, se constituem de grande 

valia para o estudo em questão. 

 No entanto, a escassez de fontes escritas sobre esse tema, no que diz 

respeito ao cotidiano dessas mulheres, leva-me a optar prioritariamente pela fonte 

oral, pois os documentos existentes na fábrica privilegiam muito mais a 

oficialidade do trabalho e da instituição, e não as ações cotidianas das 

trabalhadoras: “As dificuldades do historiador de penetrar no passado feminino 



tem levado os historiadores a lançarem mão da criatividade na busca de pistas 

que lhe permitam transpor o silêncio e a inviabilidade” 103  

Para Joan Del Alcazar e Garrido a questão central na História Oral é a 

incorporação das fontes orais, como fonte documental, junto a critica das fontes 

escritas. Assim, é necessário atentar para confiabilidade das fontes: 

 

Entendemos que os testemunhos dos informantes produzem 
conhecimentos a partir do registro oral, sem que isso deva nos conduzir a 
prescindir da informação derivada dos textos escritos ou de qualquer outra 
fonte suscetível de ser utilizada, que têm limitações, as quais 
conhecemos.As fontes orais também têm, contudo, limitações. É 
necessário, pois, trabalhar com os dois registros, sem que isso signifique 
que sejam complementares. Há coisas que nunca poderemos saber a 
partir de documentos escritos e, também há coisas que pesquisa oral não 
permite sequer que sejam colocadas (GARRIDO, 1993, p.39-40). 
 

            Não há, portanto uma diferença qualitativa entre os dois registros, são 

fontes distintas. Defende a aproximação da história com outras disciplinas como a 

Etnologia, a Antropologia, a Sociologia que desenvolveram métodos de trabalho 

baseados nas fontes orais. 

        Ecléa Bosi (BOSI, 1994) fez uma recriação do passado, através de 

entrevistas feitas com pessoas com idade superior a setenta anos, na cidade de 

São Paulo.  A autora observa que os relatos de sua obra são apenas pontos de 

vista, assim como os livros de História que registram esses fatos, são também um 

ponto de vista, uma versão do acontecimento, que sofre crítica de outros livros. 

Sua preocupação não é com a veracidade do narrador, pois considera que esses 

erros são menos graves em suas conseqüências, que as omissões da história 

oficial. Sobre a memória, ela diz: é um cabedal infinito do qual só registramos um 

fragmento. Observa que muitas coisas não são ditas durante a entrevista, mas em 

confiança como confidências.  

        Daniele Voldman propõe uma redefinição e uma distinção entre os conceitos 

de História Oral, os arquivos orais, as fontes orais, objetivando diminuir as 

ambigüidades existentes entre esse novo método (que segundo ele, foi elevado à 

categoria de disciplina), assim como Ronald Grele, ressaltam a importância dos 
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arquivos orais e a definição da forma mais precisa possível, das características e 

os usos das fontes orais para dar credibilidade a Historia Oral. Ronald Grele 

(1996) propõe uma avaliação da História Oral, destaca alguns de seus problemas, 

como a necessidade de se catalogar os dados registrados e avaliar as entrevistas. 

Dessa forma através da oralidade foi possível se chegar às áreas inexploradas na 

vida das charuteiras a partir do relato de suas vivências e experiências próprias. 

Segundo Thompson, o uso da fonte oral, 

Possibilita novas versões da história ao dar voz a múltiplos e 
diferentes narradores, permitindo a construção da história a partir 
das próprias palavras daqueles que vivenciaram e participaram de 
um determinado período, mediante sua referências, e também seu 
imaginário. 
 

Dessa forma, após evidenciar a importância dos relatos orais, não poderia 

deixar de citar a importância de obras como Trama e Poder: um estudo sobre as 

indústrias de sacaria de café de Maria Izilda Matos, que discute o processo de 

industrialização brasileiro, focalizando particularmente os vínculos entre a 

industrialização e a cafeicultura. A análise encontra centrada nas indústrias de 

sacaria de café e privilegia as relações de trabalho feminino. Em Quotidiano e 

Poder em São Paulo do século XIX, Maria Odila Leite retrata a vida de mulheres 

pobres que viveram à margem do trabalho formal e desenvolvem uma série de 

estratégias para sobreviver, vendedoras de tabuleiros, lavadeiras de rios e 

chafarizes que através das experiências cotidianas souberam contornar as 

dificuldades financeiras. Dessa forma, na década de 80 também no âmbito da 

temática do trabalho feminino com destaque para o trabalho fabril e sob influência 

do marxismo inglês, representado por E.P.Thompson, consolidou - se uma 

abordagem baseada no que se convencionou chamar de “cultura de resistência” 
104.Nessa perspectiva de retratar o cotidiano e de historicizar as relações de 

gênero, que Maria Odila Dias105 procura reforçar o estudo das mulheres enquanto 
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seres sociais, analisando as multiplicidades de temporalidades, a construção do 

objeto de estudo e a delimitação e problematização. 

A teoria e método dos estudos femininos se propõem em analisar as 

mulheres enquanto agentes sociais, partindo disso cabe ao historiador decifrar e 

objetivar a hermenêutica do cotidiano que estar inserido a proposta de estudo.A 

hermenêutica do cotidiano procura historicizar aspectos concretos da vida de 

todos os seres humanos- homens e mulheres- em sociedade106.Segundo Dias 

cabe aos estudiosos (as), desconstruir, desmontar, criticar totalidades universais. 

 Assim as obras contemporâneas que retratam o cotidiano feminino e 

inserção da mulher no mercado de trabalho vêm mostrar a história de mulheres 

negras pobres recém-egressas da escravidão que viram nas atividades informais 

uma oportunidade de sobrevivência ainda que precárias. Segundo Sílvia H.Lara, a 

vertente mais tradicional da historiografia da transição postula a tese da 

“substituição” do escravo para o trabalhador livre e o negro escravo desaparece 

da história substituído pelo imigrante europeu. Imbuídos no espírito de Rui 

Barbosa os historiadores apagam da história social a nódoa da escravidão. Assim 

o escravo não pertence ao universo dos trabalhadores, também o ex-escravo é 

excluído. Essa ruptura na história do Brasil, de tão reiterada, já nos parece bem 

natural. Vários estudos ainda em andamento, têm revelado novas dimensões das 

relações entre escravidão e liberdade e inclusão do negro no mercado capitalista. 

 Segundo Fernand Braudel “a história é a soma de todas as histórias 

possíveis: uma coleção de ofícios e pontos de vista de ontem, hoje e amanhã”107, 

então pela necessidade de maior conhecimento da participação das mulheres, de 

modo geral, no cenário Histórico faz –se necessário que os estudos de Gênero 

venha transpor as construções culturais, pois na realidade, a elaboração de uma 

história cientifica e mais próxima da realidade só será possível quando houver 

uma real expansão dos limites da história, que vise não apenas os grandes 
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acontecimentos,  “mas a fala dos oprimidos e também as desigualdades de poder 

que se organizam no mínimo como gênero, classe e raça”, como bem afirma 

Rachel Soihet108. Então, da voz aos excluídos da história é, portanto, implementar 

uma ação democratizadora, a própria história, sendo o estudo de seu cotidiano a 

via prática de sua aplicação.  
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O processo de mobilização das trabalhadoras rurais de Feira de Santana 
vinculadas ao sindicato (1989-2002) 

 
 

Este artigo traz uma breve análise da participação feminina no Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Feira de Santana(STRFS109) buscando compreender as 

relações de Gênero no interior das disputas políticas da entidade no período de 

1989 a 2002. Pretendemos refletir sobre o processo de inserção feminina na 

gestão sindical– haja vista a marcante presença de diretorias presididas por 

Trabalhadoras Rurais desde 1989  –  e o impacto na orientação do 

posicionamento sindical, bem como no reconhecimento das questões referentes 

aos direitos da trabalhadora rural.  

O referencial cronológico sugerido para pesquisa das fontes, 

compreendido entre os anos de 1989-2002 justifica-se pela relação com a 

ascensão de uma das primeiras mulheres a ocupar a diretoria de um sindicato 

de trabalhadores rurais na Bahia, Maria das Virgens Alves Almeida no STRFS 

em 1989(Cf. Ildes Oliveira, 1997). A presença das mulheres e a luta pela 

conquista de espaços de poder na entidade sindical acentua-se a partir deste 

marco e se intensifica até o processo de formulação e aplicação do Novo 

Estatuto do STRFS em 2002. Esse estatuto possui importância ímpar, pois 

abrange uma série de demandas que há muito vinham sendo reivindicadas no 

interior da entidade, inclusive as que dizem respeito à participação feminina no 

cotidiano das lutas travadas pelo sindicato e formalizando a criação de uma 

Secretária específica da Mulher110. 

                                                 
109 Esta abreviação será utilizada ocasionalmente no transcorrer do texto para se referir ao 
Sindicato de Trabalhadores Rurais de Feira de Santana 
110 Ata da Assembléia de Formulação do Estatuto do STRFS(25/05/2001). 



O STRFS localiza-se na região de Feira de Santana que encontra-se a leste 

do estado da Bahia, entre a zona da mata e o sertão, numa área de transição111 

denominada agreste baiano. Possui quase sua totalidade (96% da área) inserida 

no polígono das secas excluindo-se somente o distrito de Humildes (Freitas: 1991, 

p. 53). Enquanto centro de convergência regional, concentrando bens e serviços, 

além do Centro Industrial do Subaé – CIS, serviu como área de grande atração 

populacional, principalmente na década de 1970. Nesse período ocorreu um 

acelerado processo de modernização e crescimento urbano na cidade de Feira de 

Santana associado à ausência de incentivo à produção no campo, o que provocou 

um deslocamento, principalmente de pessoas do sexo masculino para a cidade, 

em busca de alternativas de trabalho e condições mais dignas de sobrevivência112 

(Freitas, 1991, p. 72) As mulheres, por sua vez, permaneceram no campo, 

assumindo o sustento da família e enfrentando as incertezas de uma vida 

marcada por restrições. A busca por melhores condições de vida aliou- se à 

necessidade de inserir-se no movimento sindical. 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana foi fundado em 

23 de janeiro de 1971, momento em que o Brasil vivia um regime ditatorial com 

práticas repressivas aos espaços de organização e expressão da sociedade civil. 

Inicialmente o STRFS se configurou como uma instituição voltada para atender os 

interesses dos fazendeiros e políticos da região, e não aos anseios dos 

trabalhadores rurais. Contudo, os trabalhadores rurais foram intervindo na 

dinâmica do sindicato, através das lutas contra a exploração do trabalho e a 

excessiva autoridade dos proprietários de terra, então dirigentes. (Oliveira, 1997). 

 Em meados de 1978 intensificaram-se as lutas pela tomada da direção da 

entidade do mando dos fazendeiros, impulsionada por diversas bandeiras como: 

ampliação do direito ao crédito agrícola; fornecimento de sementes para o plantio 

                                                 
111 A História do município de Feira de Santana é marcada pelos laços comerciais desde a 
segunda metade do século XVIII, onde já se caracterizava como ponto de encontro de “tropeiros” 
que faziam o comércio de mercadorias entre outros pontos do Nordeste, nesta localidade então 
conhecida como Olhos D’Água. Neste ambiente de intensas “feiras” surgiu a atual cidade, 
reconhecida desde 1893(Oliveira, 1997). 
112 O deslocamento provocado pela busca de uma vida mais justa, haja visto todas as dificuldades 
que suas famílias enfrentavam no campo. Contudo, sua estadia na cidade geralmente, era 
marcada por incertezas, pois as oportunidades de emprego nem sempre eram possíveis. 



bem como acesso à água113 – recurso natural escasso até o presente –, direito à 

posse da terra, dentre outros. Este processo tenso culminaria com a eleição de 

representantes da categoria dos trabalhadores (as) e com ascensão à agenda do 

STRFS de algumas demandas referentes às comunidades rurais representadas 

por esta instituição. Iniciou-se então a luta do sindicato pela manutenção dos 

trabalhadores no campo, com condições efetivas de sobrevivência tornando-se 

uma bandeira permanente(Oliveira, 1997, Teles). Vale ressaltar, que os(as) 

associados(as) do STRFS são, em sua maioria, produtores e produtoras rurais 

que possuem um pequeno pedaço de terra, onde desenvolvem a agricultura 

familiar e pecuária na região  de Feira de Santana. 

No entanto, as trabalhadoras rurais possuíam o direito de se filiar ao 

sindicato somente por intermédio de seus pais, no caso das solteiras, ou através 

de seus companheiros, no caso das casadas. O movimento de mulheres114 então, 

começa a se articular em prol da sindicalização da mulher trabalhadora rural de 

forma independente (Oliveira, 1997), o que não era permitido, além de diversas 

outras ações, a exemplo da busca pelo direito à Previdência Social.  

Questões que aparentemente não diziam respeito às mulheres se tornaram 

bandeira de luta destas a exemplo do direito à Previdência Social, aposentadoria, 

crédito rural ou direito à posse da terra, pois esses direitos só eram garantidos aos 

homens. Estas lutas vinham associadas ao reconhecimento do trabalho feminino 

na lavoura, não como um simples complemento ao trabalho dos homens, mas 

como uma atividade intensa associada às suas funções no espaço doméstico. A 

posse da terra, por exemplo, é um dos problemas enfrentados pelas mulheres, 

pois está relacionado diretamente às desigualdades de gênero e as instituições 

oficiais ainda impõem limites ao reconhecimento dos direitos das trabalhadoras 

enquanto proprietárias (Castro, Abramovay,1998). Aliada a estas questões, 

persiste uma luta dos sindicatos no sentido de incentivar a documentação destas 

                                                 
113 No caso específico da região de Feira de Santana há um agravante que são as constantes 
secas que acometem o(a) trabalhador(a), provocando instabilidade à vida do(a) pequeno(a) 
produtor(ora). 
114 A intensificação da participação feminina no STRFS está inserida no contexto posterior a 
aprovação e aplicação da Carta Constitucional, promulgada em 1988 
 



através da filiação na entidade, a conquista de direitos junto a Previdência Social e 

o próprio direito à posse de terra.  

A partir de meados dos anos 80, as mulheres intensificaram sua atuação no 

sindicato, criando a Comissão de Mulheres, o que depois deu origem ao 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais da região. Maria das Virgens Alves 

de Almeida115, conhecida como Ninha, assumiu, em janeiro de 1989, a presidência 

da entidade se tornando uma das primeiras mulheres a ocupar, no estado da 

Bahia, um espaço historicamente liderado por homens.  Sua gestão foi marcada 

pela criação de um Departamento de Mulheres116, evidenciando que havia 

demandas distintas, que até então vinham sendo diluídas diante de outras lutas, 

como: a luta da mulher pelo direito à posse da terra e a o direito de obter crédito 

rural(Oliveira, 1997). Introduziu-se, assim um espaço onde a mulher poderia 

discutir sua atuação e lutar para ter suas especificidades respeitadas.  

As mulheres continuaram se mobilizando e se articulando junto às lutas 

pelos direitos e demandas da categoria, inclusive, buscando maior participação e 

representatividade na diretoria da entidade. Maria Conceição Borges117 foi a 

segunda mulher a assumir a presidência do sindicato no início de 1995118. 

Construiu uma gestão de destaque, marcada por constantes mobilizações a 

exemplo da luta pelos direitos à Previdência Social( Ildes Oliveira, 1997) , 

reelegeu-se nas duas seguintes eleições e 2001 foi seu último ano de gestão.  

A importância do sindicato para as lutas das trabalhadoras pode ser 

verificada no depoimento de Maria Odete dos Santos, filiada há dez anos, 

moradora do distrito de Maria Quitéria, pequena produtora, ativa nas lutas da 

entidade e participante do Grupo de Mulheres Trabalhadoras: 

“Quando eu filiei a importância é de... que daí nasceria um trabalho... 
Primeiro que porque fortaleceu o movimento né, e segundo porque traria 
benefício aos trabalhadores rurais. Então quando a gente se filia ao 
sindicato essas são duas questões: fortalecer o movimento e trazer 
benefício aos trabalhadores rurais, e acreditando também né.” 119 

                                                 
115 Ata de Posse de 19 de janeiro de 1989. 
116 Ata da Assembléias Extraordinária- 7 de dezembro de 1991 
117 Maria Conceição Borges fez parte da comissão Representante do Departamento de Mulheres 
no momento de sua fundação. (Livro de Atas do STRFS- Ata da Assembléias Extraordinária- 7 de 
dezembro de 1991.) 
118 Livro de Atas. Ata de posse de 28 de janeiro de 1995. 
119 Entrevista com  Maria Odete dos Santos realizada em Novembro de 2005. 



 

O depoimento aponta para a percepção da trabalhadora sobre a 

importância da filiação no sindicato como meio de conquistarem direitos e, 

fundamentalmente, como entidade que poderia fortalecer a luta coletiva, 

favorecendo não somente as mulheres mas, todos os trabalhadores rurais. Maria 

Odete dos Santos conclui a entrevista reafirmando o valor de atuar em uma 

instância representativa: Eu quero... dizer ao povo que em cada, em todos os 

setores a importância de se filiar a um órgão é uma segurança pra todos nós 

sendo urbano ou rurais a importância é muito grande120 

Aqui observamos como Maria Odete dos Santos percebe a importância da atuação 
de cada sujeito para o fortalecimento da entidade sindical, que funciona como um local de 
segurança e articulação das(os) trabalhadoras(es)  a fim de alcançar ganhos para a 
categoria. .  

Assim temos analisado as relações de gênero no interior das mobilizações 

dos trabalhadores(as) rurais da região  em destaque, percorrendo o processo de 

construção social e política de suas(seus) militantes. Tomando por base avanços 

ou obstáculos encontrados na trajetória deste movimento social partimos de 

algumas questões: Como aconteceu o processo de conquista por espaços de 

poder dentro do sindicato pelas trabalhadoras rurais? Quais as lutas encampadas 

pelo sindicato na defesa da mulher trabalhadora rural? Quais os benefícios 

conquistados pelos trabalhadores rurais através da luta do sindicato de Feira de 

Santana? Como se dá a relação das mulheres com os seus companheiros, e até 

mesmo entre as próprias filiadas que atuam no movimento social dos 

trabalhadores rurais? Como são vistas a partir da atuação política? Além disso, no 

decorrer desta pesquisa não temos desconsiderado a complexidade deste 

conjunto de sujeitos em foco buscando compreender as diferenças que as 

múltiplas identidades e as diversas motivações que levam estes sujeitos históricos 

a atuar no STRFS e as relações de gênero que perpassam na construção da 

militância sindical.  

Ao destacarmos as trajetórias destas mulheres no STRFS, podemos 

colaborar para fortalecer outro parâmetro de análise dos movimentos sociais, 

                                                 
120 Ibid. 



que se aproxima da dimensão concreta da experiência desses sujeitos, suas 

formas de mobilização e intervenção na vida pública e privada, a partir de suas 

demandas específicas e “situadas”(Lowy, 2000). Dessa forma ressaltamos a 

atuação feminina no sindicato classista, modificando as pautas de 

reivindicações das entidades bem como redefinindo a concepção de sujeito, 

dando novo caráter ao “conjunto de trabalhadores com vivências diferenciadas 

da exploração capitalista, segundo seu Gênero e/ou raça, diferenças essas que 

não impossibilitam a construção de um projeto político comum”(Araújo, 

Ferreira,2000, p. 329).  

A produção do conhecimento acadêmico focalizando os estudos sobre 

gênero se constitui em um meio de dialogar com as experiências de sujeitos 

excluídos na vida pública pelos inúmeros preconceitos historicamente 

mascarados em nossa sociedade.  

A emergência de novas questões e novos personagens na cena pública 

em particular a partir dos anos 70, reivindicando inclusão social em oposição à 

exploração por parte das parcelas mais abastadas da sociedade, evidenciaram 

suas demandas e a insatisfação com as desigualdades que ampliavam o 

abismo social no Brasil. Utilizaremos o conceito de gênero formulado pela 

historiadora Joan Scott, visto como uma construção social e histórica 

fundamental para percebermos que é “una forma de compreender a las mujeres 

no como aspecto aislado de la sociedad sinno como una parte integral 

della”(Scott, 1996, p. 33) 

Dessa forma, podem-se ampliar as discussões sobre as práticas e 

estratégias de luta e mobilização das mulheres inseridas na vida sindical e nos 

movimentos sociais do Campo. Daí a pertinência de realizar um estudo sobre a 

atuação das mulheres no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de 

Santana haja vista as lutas contra segregação de gênero, classe e raça, 

buscando o reconhecimento da cidadania e a garantia de dignidade. 

O surgimento destes Departamentos e secretarias de Mulheres 

representa, conforme Araújo/Ferreira(2000)  uma contraposição ao  discurso da 



unidade de classe  freqüentemente utilizado para sufocar o debate sobre 

relações conflitantes entre os militantes destas organizações. 

 Algumas pesquisas têm contribuído para preencher as lacunas de 

estudos sobre Feira de Santana. Entre eles o trabalho de Nacelice 

Freitas(1991) que tem por objeto de estudo as principais características da 

urbanização de Feira de Santana entre 1970 e 1996. Segundo a autora a partir 

da década de 70 haverá em Feira de Santana um crescimento urbano gerado 

com a implementação do Centro Industrial do Subaé, ocasionando um êxodo 

rural. A partir de dados recolhidos do IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) e Secretaria de Planejamento do Município a autora traz 

contribuições ao presente trabalho no que se refere ao processo de êxodo dos 

trabalhadores(as) do campo na região de Feira de Santana. 

Além deste trabalho, destacamos as contribuições de Ildes Oliveira(1985) 

em suas reflexões a respeito da situação dos trabalhadores do campo nesta 

região, seus processos de organização coletiva, seja por motivos políticos, 

econômicos ou lutando por ambas questões. Em seu trabalho: A Luta pela 

autonomia e a participação dos camponeses: um estudo das micro regiões de 

Feira de Santana e Serrinha”, o autor irá observar que as formas de ‘mobilizações 

camponesas’ estão inscritas em dois espaços: nos sindicatos e nas associações 

de Pequenos Agricultores. Segundo ele, os camponeses ingressam no sindicato 

com a perspectiva de obter apoio no que se refere aos serviços de saúde e 

justifica o fato pelo grau de carência e abandono que vivem estes trabalhadores 

rurais. Mesmo levando em consideração o contexto de análise de Oliveira(1985) 

percebemos algumas limitações na interpretação acerca do conjunto de motivos 

que levaram e levam os camponeses a se filiarem na entidade sindical. 

O texto de Telma Regina de Oliveira(2001), intitulado: A Mulher aposentada 

rural no município de Humildes: Sindicalismo e Alternativas de Sobrevivência, 

destaca-se pela relevância ao debate sobre trabalhadoras rurais. A autora 

analisou o significado da aposentadoria, que ocupa lugar complementar na 

economia familiar. Sendo assim as mulheres aposentadas continuam a trabalhar 

na lavoura. Segundo este estudo o salário mínimo garantido com a aposentadoria 



na maioria dos casos estudados é insuficiente para a sobrevivência das famílias e 

por isso elas recorrem a vários mecanismos de sustento. 

Oliveira(2002) aponta à importância da entidade sindical nas campanhas de 

Defesa da Previdência Social e na luta pelo direito à sindicalização da mulher 

trabalhadora Rural a partir da década de 70. Contudo, sua análise enfatiza a 

relevância do sindicato para viabilizar o processo formal de pedido da 

aposentadoria, pois a mulher filiada geralmente está com a documentação 

regulamentada como exige a Previdência.   

O trabalho desta autora é relevante uma vez que se propõe a analisar o 

cotidiano das mulheres aposentadas no município de Humildes, sujeitos excluídos 

da produção acadêmica. Todavia, ressaltamos a necessidade de aprofundar a já 

mencionada participação destas mulheres no STRFS, sua construção e 

reconhecimento enquanto sujeitos políticos, para além do prisma da 

aposentadoria. enfatizando os papéis das mulheres como “sujeitos individuais e a 

organização social da categoria na qual estão inseridas” (Scott, 1993). 

Ressaltamos a relevância dos estudos de Joan Scott, pois segundo esta 

autora  gênero se estrutura através de duas premissas básicas. Primeiro, como 

um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças 

percebidas “entre os sexos”, daí a relevância da utilização deste conceito nos 

estudos sobre a mulher, aliado as outras categorias como geração, raça, etnia e 

classe. Além disso, segundo Joan Scott gênero envolve relações de poder 

também em espaços não institucionais como o ambiente privado.(Scott,1993) 

Complementando esta argumentação, os estudos de Foucault ampliam as 

análises dos sujeitos em foco abrangendo assim as diversas dimensões da 

experiência histórica feminina. Portanto, para compreender a (in)subordinação 

feminina é preciso atentarmo-nos para estes espaços respeitando as 

especificidades e diferenças dos sujeitos analisados. Dessa forma, um estudo que 

enfoque trabalhadores rurais deve, sobretudo, perceber as diferenças que 

‘marcam’ as trajetórias pessoais e políticas destas mulheres individualmente e em 

interação com suas (seus) companheiras(os) de militância.  



A luta da mulher no campo teve início na busca pelo reconhecimento de 

sua ‘lida na lavoura’ enquanto trabalho. Cappellin(2000) através de seus 

estudos sobre o processo de conquista das mulheres aos direitos trabalhistas e 

à cidadania, sugere que além da organização em sindicatos estas também se 

articulam em organizações comunitárias, grupos organizados pela Pastoral da 

Terra que problematizam, a fragilidade e a precariedade daqueles que 

trabalham na zona rural e não “possuem subsídios”.  Destacamos neste 

trabalho a referência à Campanha: Trabalhadora Rural Declare sua Profissão 

que incentivou muitas mulheres a não se declararem como “donas de casa” no 

Censo de 1991 e sim como “trabalhadoras rurais”. O objetivo desta campanha 

seria rever os critérios de pesquisa de órgãos, a exemplo do IBGE, no sentido 

de adequá-los à identidade emergente de mulheres trabalhadoras 

(Cappellin,2000). Este processo de reconhecimento da profissão partiria da 

própria mulher que a partir daí teria sua profissão reconhecida pelos órgãos 

federais, etc.  

No livro Engendrando um novo feminismo: mulheres líderes de base, 

Castro e Abramovay (1998) já afirmavam que, a princípio, as primeiras demandas 

das trabalhadoras rurais pautavam-se na ampliação de seus direitos trabalhistas. 

Para, além disso, dados relevantes trazidos por estas autoras apontam que muitas 

mulheres da zona rural não possuem minimamente registros civis legais do estado 

brasileiro. Fazer sua documentação pessoal tem contribuído, sobretudo, para 

resgatar a auto-estima e fortalecer uma identidade, legal, igualmente própria121. 

Com seus documentos em mãos, facilitaria a própria garantia de seus direitos 

enquanto trabalhadora da zona rural no momento de solicitação do crédito rural ou 

pedido de licença maternidade. 

Segundo Costa(1998) a questão básica da exclusão feminina da esfera 

pública está ligada à limitação do próprio conceito de cidadania, construído a partir 

de pressupostos universais, racionalistas e de um modelo masculino-branco-

                                                 
121O acesso aos documentos pessoais tem significado “material e simbólico” na medida em que 
contribui para comprovar que as mulheres são trabalhadoras rurais e segundo mulheres do MMTR 
do Rio Grande do Sul tem contribuído principalmente para deixarem de ser reconhecidas como a 
‘outra’, ‘a esposa de’, recuperando assim sua auto-estima já que passam a ter identidade própria 
(ver as autoras Castro, Abramovay, 1996. p. 87) 



dominante que não contemplou as especificidades femininas. Nesta perspectiva 

que Chantal Mouffe(1992) propõe um modelo de cidadania mais abrangente a 

partir de um projeto político contrário às múltiplas formas de subordinação.  

Portanto, a entrada das mulheres na cena pública foi acompanhada de 

questionamentos em torno do próprio sentido de “ser cidadã” em um contexto 

capitalista que operava acompanhado do sistema patriarcal (que no Brasil tem 

raízes coloniais) que reproduz certas desigualdades(Ávila, 2001). As mulheres 

exigiam/exigem a ampliação e o reconhecimento de seus direitos sociais, a 

aplicação de políticas públicas que visem superar os abismos entre as classes 

sociais, os gêneros e raças, tendo em vista suas demandas serem específicas, o 

que verificamos na afirmação a seguir: 

Diferentes grupos sociais tienen diferentes necesidades, culturas, historias, 
experiências y percepciones de las relaciones sociales que influyen em su 
interpretación Del significado y consecuencias de las propuestas políticas, así 
como em su forma de razonar politicamente.(Young: , p. 106 ) 

 
Estas propostas são pautadas no reconhecimento de que não existe uma 

cidadania universal, uma vez que esta sufoca as experiências e demandas 

particulares, mantendo marginalizados e excluídos determinados sujeitos da 

História(mulheres, homens, homossexuais,etc.). Nesse sentido, a luta das 

trabalhadoras do campo pela ampliação de sua cidadania implica em diversos 

significados, conhecimentos, saberes, visões de mundo próprias que 

demandam maior compreensão e análise crítica(Cf. Dias, 1994; Scott, 2000). A 

ampliação da participação das mulheres na vida política tem contado com 

diversas estratégias de auto-inclusão no espaço de luta e decisão (Soares, 

1988, p. 154). No campo, estas estratégias perpassam pela atuação simultânea 

da vida doméstica associada a sua vida na lavoura e as instâncias de luta da 

categoria. 

Castro(1995) em seu estudo com mulheres sindicalistas da cidade de 

Salvador destaca as estratégias utilizadas na disputa por espaços de poder e 

os desafios e “estratégias criativas” que enfrentam para manter- se no meio 

sindical. A autora ressalta a importância da militância das mulheres que buscam 

o reconhecimento, por parte dos outros companheiros de luta e a diversidade 



dos sujeitos que atuam no espaço sindical. Ressalta ainda que os estudos 

sobre mulheres e sindicato não devem assumir uma leitura essencialista da 

contribuição destas para a revitalização do sindicato e inclusão de pautas que 

atendam demandas específicas. 

 Os crescentes movimentos em defesa dos direitos da mulher no país 

trouxeram relevantes questionamentos às Ciências Humanas e seus métodos. 

Os esforços das feministas seria desconstruir os paradigmas de um 

conhecimento científico propondo novos olhares e novas formas de fazer 

ciência que não mais reduzissem as mulheres a estereótipos ou que nem as 

invisibilisassem. Para isso temos utilizado a História Oral como uma das formas 

possíveis de reconstituir através da memória das trabalhadoras rurais suas 

trajetórias e perspectivas. 

A utilização da entrevista, dentre outras fontes, é, portanto, uma opção que 

se faz necessária tendo em vista a necessidade de superar o silêncio das vozes 

daquelas(es) excluídos(as) da produção de conhecimento científico, evidenciando 

suas experiências, vivências, valores, ações e idéias. Ressaltamos que não 

pretendemos utilizar uma noção limitada de sujeito, tampouco identificar 

portadores de verdades incontestáveis, uma vez que o trabalho com as entrevistas 

busca contato com experiências únicas, pensando o coletivo como um conjunto de 

experiências múltiplas construídas por sujeitos com bagagens culturais diversas 

(Khoury, 2001, p.86). Nesta pesquisa, portanto, a opção pela utilização das fontes 

orais, visa dialogar com visões de mundo diversas e enriquecedoras registradas a 

partir das falas destes atores sociais. Vale ressaltar, que esse tipo de material 

auxilia na pesquisa interdisciplinar, que se torna mais completa com a utilização 

de diversos tipos de fontes. 

Os documentos escritos disponibilizados no arquivo do STRFS e do 

Movimento de Organização Comunitária(MOC), entre os anos de 1989 a 2002, 

que encontram-se nas sedes dos mesmos tem sido utilizados para o 

desenvolvimento deste trabalho. O arquivo do sindicato é de grande importância 

haja vista conter os Estatutos do Sindicato, Atas de posse de Gestões, atas de 

reuniões fichas de filiação nas quais realizaremos uma análise quantitativa do 



perfil das mulheres filiadas na entidade, e se houve crescimento ou não da 

participação destas nos cargos da diretoria e no próprio movimento de 

trabalhadores rurais.  

 Por fim, outros documentos também estão sendo utilizados para esta 

pesquisa como panfletos, cartilhas, jornais, dentre outros produzidos pelo órgão 

durante o período estudado. Todos estes materiais já estão disponibilizados pelos 

dirigentes da entidade. Como o sindicato possui forte expressividade e visibilidade 

junto a comunidade feirense, os jornais de circulação local e estadual também tem 

sido pesquisados, a exemplo da “Tribuna Feirense”, “Feira Hoje “e “A Tarde”, 

dentre outros documentos, disponíveis no Arquivo do Museu Casa do Sertão e do 

Centro de Documentação (CEDOC), da Universidade Estadual de Feira de 

Santana, durante o período estudado para que possamos perceber a ressonância 

do STRFS e de suas militantes nestes veículos de imprensa. 

As atas de reunião e posse são importantes fontes para analisarmos as 

disputas políticas internas e a composição de cargos da diretoria ao longo dos 

anos, bem como revelam parte dos discursos e visões dos sujeitos envolvidos, no 

que se refere às demandas e caminhos da entidade e do movimento social no 

qual estão inseridos. 

 A opção por entrevistar homens e mulheres que atuam no sindicato, se faz 

por entendermos que estes sujeitos não fazem parte de um bloco homogêneo e 

unitário mas, heterogêneo e com suas demandas específicas. Por isso é 

enriquecedor trabalhar a oralidade destes diversos sujeitos, como afirma Khoury 

com relação ao exercício da pesquisa com a história oral: 

...vamos desenvolvendo habilidades para melhor captar, nos significados 
dos enredos, modos peculiares de ser e de viver, tensões e conflitos, 
resistências e transgressões, sujeições e acomodações, vividos e 
narrados pelos sujeitos como sonhos, expectativas e projetos, valores, 
costumes, tradições e fabulações  (Khoury , 2001, .p.85) 
 

 Vale ressaltar ainda que a “fala” constitui um referencial importante de 

comunicação e preservação e reinvenção de memórias. Além disso, os 

depoimentos representam a visão destes sujeitos, bem como o lugar social de 

onde falam(Sader, 1988).  



É pertinente ressaltar o quanto os estudos feministas foram e são 

fundamentais no processo de crítica e reelaboração de métodos das Ciências 

Humanas como um todo, propondo novos olhares e abordagens sobre as fontes, 

assim como contribuindo para à desconstrução de categorias generalizantes e 

universalizantes em favor de compreender as dimensões da experiência concreta 

vivida por estes sujeitos(Dias, 1992). O cotidiano122 destes sujeitos até então 

marginalizados dos estudos históricos, segundo Maria Odila Dias revelaria as 

experiências destes sujeitos, suas estratégias de sobrevivência e suas formas de 

sobrevivência. 

 Em suma a trajetória de luta das trabalhadoras rurais da região de Feira de 

Santana junto ao sindicato e a análise das relações de gênero articuladas às 

fontes orais e impressas disponíveis, constituem o foco deste trabalho que 

encontra-se em andamento. Com isso, temos à mão um importante acervo que 

tem sido problematizado a respeito das relações sociais e políticas do grupo em 

foco. Sem dúvida a lutas das trabalhadoras rurais123 pelo seu reconhecimento 

enquanto sujeitos políticos e a organização destas nos espaços sindicais, 

“arranhou”(Delgado, 1998) o modelo de homem branco, operário, predominante 

no imaginário do movimento sindical.  
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