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Resumo: Este artigo é resultado das atividades desenvolvidas no projeto de pesquisa e do 
trabalho de conclusão de curso apresentado e aprovado, tendo por finalidade apresentar o 
debate acerca da perspectiva de gênero na reprodução e produção das relações sociais, 
bem como, destacar as condições de subalternidade, inferioridade exploração vivenciada 
pelas mulheres, em especial, na divisão social e sexual do trabalho. Objetiva também, 
contribuir na reflexão da importância do trabalho da mulher agricultora de produção familiar 
e das constantes lutas por melhores condições, manutenção e preservação da vida no 
campo, na qual, é resultado das múltiplas manifestações geradas pela sociedade capitalista. 
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Abstract: This article is the result of the activities developed in the research project and the 
submitted and approved course completion work, with the purpose to present the debate 
about the gender perspective in the production and reproduction of social relations, as well 
as highlight the conditions of subordination, inferiority exploitation experienced by women, 
especially in social and sexual division of labor. It also aims to contribute in the reflection of 
the importance of family production women farmers work and constant struggles for better 
conditions, maintenance and preservation of country life, which is the result of multiple 
events generated by capitalist society. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este presente artigo constitui-se como parte do trabalho de conclusão de curso1, como 
também, das atividades desenvolvidas no projeto de pesquisa2 e partir desses estudos 
busca-se abordar a compreensão das relações de gênero na produção e reprodução das 
relações sociais, assim como, demonstrar a partir do desenvolvimento histórico como as 
mulheres foram inserindo-se no mercado de trabalho e as condições de subalternidade, 
inferioridade, opressão, exploração, discriminação, desqualificação das atividades 
realizadas e entre outras manifestações geradas por um sistema patriarcal capitalista em 
que as mesmas são submetidas. Tem por objetivo também, enfatizar a importância do 
trabalho da mulher agricultora de produção familiar diante do contexto de transformações da 

                                                 
1
 O Trabalho de Conclusão de Curso denominado “As mulheres agricultoras da Linha Cerro da Lola – 

Toledo/PR: o processo de educação permanente no campo” foi orientada pela Professora Dra. Marize 
Rauber Engelbrecht, apresentado e aprovado à banca examinadora no dia 11 de novembro de 2014.  
2
 O Projeto de Pesquisa “Relações de Gênero e Agricultura Familiar: estudo na Linha Cerro da Lola – 

Toledo/PR”, chamada MCTI/CNPq/SPM-PR/MDA Nº32/2012, financiado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), teve início no ano de 2013 e previsão para ser 
desenvolvido até 2015, sob coordenação da Professora Dra. Rosana Mirales. A equipe do projeto é 
composta por duas Assistente Social; uma docente e duas acadêmicas do curso de Serviço Social da 
UNIOESTE – Toledo/PR. 
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sociedade que refletem diretamente nas dimensões da vida no campo. Assim como, 
destacar a necessidade de formular e implementar políticas sociais que fomentem a 
manutenção e permanência da população rural. Para realizar essa exposição utilizou-se de 
autores como: Elisabeth Souza-Lobo; Heleieth Iara Bongiovani Saffioti; José Graziano Silva; 
Mailiz Garibotti Lusa; Marisa Camargo; Mirla Cisne entre outros. 

 

2. A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO NA DINÂMICA DA 
PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO CAPITALISTA 

 

A emergência dos movimentos de mulheres surgiu a partir da segunda metade da 
década de 1970, inserido no cenário dos movimentos sociais, ocupando os espaços 
políticos e sociais, evidenciando as questões dos direitos das mulheres e da igualdade entre 
os sexos. (SOUZA-LOBO, 1991, p.176-179). 

Esse movimento se intensificou nas décadas de 1980 e 1990, em que se abriu um 
espaço importante na sociedade brasileira, revelando a importância da mulher como sujeito 
de mudanças sociais, conforme Faria (2009), as mulheres começaram a buscar não apenas 
os seus direitos, mas também serem reconhecidas, reivindicando o espaço social e 
quebrando com a figura tradicional construída, subordinada ao homem e exclusiva aos 
trabalhos domésticos.  

A categoria gênero de acordo com Cisne (2012), deve ser entendida como social e 
histórica constitutiva das relações sociais, considerando que as questões de gênero passam 
necessariamente pela contradição da “questão social”, ou seja, pelo interesse econômico do 
capitalismo, expresso por meio da relação entre capital e trabalho. Desde a infância nos 
diversos espaços tanto a mulher quanto o homem são qualificados e capacitados de forma 
diferente para serem inseridos no mercado de trabalho, assim, o capital se apropria 
desigualmente da divisão sexual do trabalho.  

A construção social está relacionada com a identidade social da mulher, bem como a 
dos homens, essa identidade é construída por meio da atribuição de distintos papéis a 
serem cumpridos na sociedade pelas diferentes categorias de sexo, sendo que a sociedade 
delimita os campos em que a mulher e o homem podem atuar (SAFFIOTI, 1987). 

A partir disso, a opressão sobre as mulheres perpassa pela disciplina do corpo, pela 
difusão de métodos de contracepção, pela impossibilidade de ascensão profissional para as 
mulheres e pela imposição de chefias masculinas. Partindo desse contexto, não é possível 
analisar gênero isoladamente das determinações econômicas e sociais, faz-se necessário 
compreender  
 

[...] que a subordinação da mulher no mundo do trabalho está vinculada à 
naturalização de papéis e ao desenvolvimento de habilidades ditas femininas, 
voltados a atender os interesses do capital. Assim, é que qualidades exigidas das 
mulheres, como destreza, minúcia, rapidez, são consideradas inatas e não 
adquiridas, como fatos de natureza, não sociais. (CISNE, 2012, p.117). 

 

Para autora acima, é necessário analisar gênero no bojo das contradições e das 
forças sociais, tendo como foco as desigualdades sociais e a luta entre as classes sociais - 
o que determina o movimento da sociedade, ou, como diria Marx: o motor da história. É 
imprescindível relacionar a luta das mulheres com um movimento legítimo contra as 
desigualdades, “na” e “com” a luta da classe trabalhadora.  

Destarte, a categoria gênero deve ser compreendida “nas” e “pelas” relações sociais, 
não de forma linear, homogênea ou fragmentada em exacerbações de diferenças, mas 
dentro das contradições que determinam a produção e a reprodução desta sociedade. 
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2.1 A divisão social e sexual do trabalho 
 

O século XX é um período que demarca diversas transformações na sociedade brasileira 
que rebatem diretamente no processo de reprodução e produção social e nos modos de 
vida da sociedade, uma vez que constituiu um cenário de “[...] transformações políticas, 
econômicas e sociais com significativas repercussões para o mundo do trabalho e, 
consequentemente, para a classe trabalhadora.” (CAMARGO, 1995, p.176). 

Nesse contexto, foram constantes as reivindicações da classe trabalhadora em busca de 
melhores condições de vida, porém, havia também uma corrente oposta que visava uma 
“[...] radical destruição da resistência operária e sindical através do desmantelamento, da 
desintegração e da individualização dos trabalhadores.” (CAMARGO, 1995, p.177), como 
forma de desmobilizar a classe trabalhadora nas suas lutas. 

Isso se fortaleceu com a apropriação da teoria neoliberal combinada aos interesses da 
burguesia. Essa teoria, 

 

Delineou um processo de minimização do caráter interventivo do Estado no que diz 
respeito à proteção social e a efetivação dos direitos sociais; crescente 
privilegiamento da lógica do mercado privado; valorização da individualidade dos 
sujeitos associada à desmobilização social e política (coletiva e sindical); redesenho 
no sentido mesmo da ordem política e transformações de ordem societária. 
(CAMARGO, 1995, p.177). 

 

Diante desse contexto de transformações, modificam-se as relações entre Estado e 
sociedade, uma vez que a globalização possibilita a intervenção dos organismos 
internacionais por meio de acordos ou pactos, favorecendo o capital que age de acordo com 
seus interesses, minimizando, cada vez mais, as ações do Estado no que se refere às 
políticas sociais e a garantia de direitos. 

Outro fator a ser destacado é a divisão do trabalho, tendo a fundamental atribuição 

do avanço tecnológico que veio imbricado com a reorganização do mundo do trabalho, 
favorecendo a aceleração da produção e a concentração da riqueza. Desse modo, a 
tecnologia faz com que se exija uma mão de obra qualificada do trabalhador, especialmente 
para que possa manusear e controlar esse instrumento de trabalho, mas que, em 
contrapartida faz com que uma das expressões da “questão social” se acentue, no caso, o 
desemprego. 

Diante dessas condições, a classe trabalhadora não tendo oportunidade e 
possibilidade de escolha, submete-se as condições precárias de trabalho, muitas vezes 
perdendo o acesso aos seus direitos historicamente conquistados. O discurso coercivo 
utilizado pelo capital é a existência do Exército Industrial de Reserva (EIR), formado por “[...] 
um grande contingente de trabalhadores desempregados, que não encontra compradores 
para a sua força de trabalho. [...] tal exército é um componente necessário e constitutivo da 
dinâmica histórico-concreta do capitalismo.” (BRAZ; NETTO, 2010, p.132). 

A partir da divisão social do trabalho gera-se uma forma de divisão sexual do 
trabalho, que “[...] é um fenômeno histórico e social, pois se transforma e se reestrutura de 
acordo com a sociedade da qual faz parte em um determinado período.” (NOGUEIRA, 2011, 
p.24). É na dimensão da divisão sexual do trabalho que se apresentam as diferentes formas 
de exploração do capital, destacando, principalmente, as múltiplas determinações sofridas 
pelas mulheres. 

Somado a esse fator, a condição da mulher nesse processo se torna mais grave por 
meio da flexibilização, tanto das condições objetivas de trabalho, quanto das formas de 
contratações, que intensificam a precarização e a exploração da força de trabalho. 
Constituindo-se portanto, como uma das estratégias do capital expressa,  
 

[...] na flexibilização dos direitos trabalhistas, que hoje configuram as novas 
expressões da “questão social”. Essa flexibilização é também facilitada pela 
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subordinação que historicamente foi imputada às mulheres no mercado de trabalho 
devido à forma desprestigiada com que suas atividades são vistas ou até mesmo 
não percebidas como trabalho, justificando os baixos salários, o desprestígio e a 
falta de necessidade de proteção trabalhista. (CISNE, 2012, p.125). 

  

Conforme contribuição de Cisne (2012) “A divisão sexual do trabalho resulta de um 
sistema patriarcal capitalista que por meio da divisão sexual do trabalho confere às 
mulheres um baixo prestígio social e as submete aos trabalhos mais precarizados e 
desvalorizados.”, manifestando-se na desvalorização, subordinação, exploração, nos baixos 
salários e no desprestígio presentes no mundo produtivo. 

Inserida numa organização estrutural e social do trabalho, a divisão sexual do 
trabalho reforça a subordinação de gênero, exploração da força de trabalhado feminina, 
desigualdade de salários, desqualificação das funções femininas e alienação do processo 
de produção e sob estes aspectos Souza-Lobo(1991) acrescenta, 
 

[...] a divisão sexual, social e internacional do trabalho mostram que as modalidades 
de subordinação das mulheres nas suas experiências de trabalho são múltiplas mas 
cujo ponto comum é justamente a persistência da subordinação. As práticas sociais, 
familiares, culturais e de trabalho das mulheres são simultaneamente aproveitadas 
nas relações de trabalho propriamente capitalistas ou não, formais ou informais. Ao 
mesmo tempo, essas práticas são constantemente reformuladas pelas mulheres, 
como estratégias de sobrevivência, mas também como estratégias de resistência à 
dominação e à subordinação. (SOUZA-LOBO, 1991, p.170). 

 

Concomitante ao contexto das múltiplas expressões de opressão e discriminação 
contra a mulher, no âmbito do mercado de trabalho, como visto acima, resultam diversos 
movimentos sociais e feministas que levantam a bandeira em defesa de seus direitos.  

 

2.1.1 A expansão do capitalismo no campo e a relação com a agricultura familiar 

 

Antes de abordar sobre o trabalho da mulher rural, é necessário remeter-se ao meio 
em que ela vive e as dimensões que integram o seu contexto. Ao descrever sobre a mulher 
rural, neste artigo, refere-se as que se encontram na produção agrícola familiar.  

Para uma melhor compreensão do que esse trata de Produção Agrícola Familiar, 
torna-se por base a Lei n. 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da 
Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, em seu Art. 
3º, considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que, 
 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;  
III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 
vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; e 
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. (BRASIL, 2014, 
s.p). 

 

Conforme apresenta Silva (1990), o desenvolvimento das pequenas propriedades no 
processo de transformação econômica da sociedade brasileira visava incentivar as 
iniciativas de mercado, como, por exemplo, as indústrias, para fortalecer os centros urbanos. 
Com isso, os pequenos agricultores tinham que expandir a produção de alimentos para 
abastecer as cidades; esse momento oportunizou a produção de alimentos e os pequenos 
agricultores iniciam uma produção de matérias-primas para as indústrias nascentes. 

Com a industrialização das cidades, nos anos 1960 começam, no Brasil, as 
instalações das fábricas de máquinas e insumos agrícolas, o que gerou a necessidade de 
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criar um mercado consumidor para esses produtos3, dessa forma, “Para garantir a 
ampliação desse mercado, o Estado implementou um conjunto de políticas agrícolas 
destinadas a incentivar a aquisição dos produtos desses novos ramos da indústria, 
acelerando o processo de incorporação de modernas tecnologias pelos produtores rurais 
(SILVA, 1990, p.27-28). 

Continuando esse processo, na década de 1970 ampliam-se as estratégias de 
modernização da agricultura brasileira,  
 

[...] com a introdução de máquinas, adubos químicos, crédito rural abundante e de 
baixo custo, criação de sistema de armazenamento, comercialização e transporte. 
Essas mudanças transformam a agricultura artesanal em agricultura estilo 
empresarial, sem considerar as diferenças existentes entre os agricultores, como o 
tamanho da propriedade, sistema de relações de trabalho, tipo de produção e 
outros. (BERTOLINI; BRANDALISE; NAZZARI, 2010, p.27). 

 

Nesse contexto, “[...] grande parte dos agricultores familiares não se encaixou nos 
padrões exigidos pela modernização, e assim não tiveram acesso ao crédito rural. Esses 
foram então excluídos, migrando para as cidades ou permanecendo no campo em 
condições sub-humanas.” (BERTOLINI; BRANDALISE; NAZZARI, 2010, p.27). Isto tem sido 
reflexo do capitalismo no campo, que introduziu mudanças significativas na agricultura 
brasileira. 

Na mesma linha de compreensão Silva (1990) expressa que essas mudanças 
interferiram diretamente no papel que a agricultura desempenhava no cenário brasileiro, 
uma vez que exigiu dos pequenos produtores que produzissem em maior quantidade, pois, 
além de sua subsistência tinham que satisfizer as necessidades advindas do mercado. Com 
isso, estreitava-se cada vez mais a articulação entre o grande capital industrial e/ou 
comercial e a pequena produção, oportunizando a imposição do grande capitalista em 
tecnificar e padronizar o processo de produção dos pequenos agricultores. 

Outro fator a ser considerado, quando se refere ao trabalho da mulher rural, são os 
reflexos do agronegócio4 no seu cotidiano. Nas palavras de Campos (2011), esse processo 
intensificado na década de 1990, com a implantação das políticas neoliberais no país, fez 
com que a força de trabalho feminina fosse excluída ou incluída de forma precária no mundo 
do agronegócio, destacando que, “[...] evidentemente, a desigualdade de gênero no 
mercado de trabalho não é uma criação do agronegócio, nem do neoliberalismo, mas é 
intensificada com esses fenômenos.” (CAMPOS, 2011, p.132). 

Dessa forma, ressalta-se que a agricultura familiar brasileira se diferencia pela “[...] 
própria formação ao longo da história, as heranças culturais variadas, à experiência 
profissional e de vida particulares, ao acesso e disponibilidade diferenciada de um conjunto 
de fatores, entres os quais, os recursos naturais, o capital humano e o capital social[...]”. 
(BATALHA; SOUZA FILHO, 2005, p.14).  

Além disso, Brandenburg (1999) enfatiza que a agricultura familiar tem de enfrentar 
um grande desafio construindo e perpetuado historicamente: “[...] superar o sentimento de 

                                                 
3
 Como consequência da modernização tecnológica e a industrialização do campo, a agricultura passa a ser 

cada vez mais determinada pela dinâmica do capital, influindo “[...] de um lado, na determinação dos preços das 
máquinas, equipamentos, fertilizantes, corretivos, rações e defensivos animais e vegetais e, consequentemente, 
nos custos materiais da produção agrícola e, de outro lado, na determinação dos preços dos produtos agrícolas, 
matérias-primas para a agroindústria, influindo decisivamente no excedente em valor capaz captado pelos 
produtores agrícolas.” (MOREIRA, 1999, p.119).  
4
 “Do ponto de vista da divisão de classes sociais, o agronegócio é atrelado às classes dominantes nas 

diferentes escalas. O caráter elitista do agronegócio brasileiro ganhou visibilidade no processo da Constituinte. 
[...] o agronegócio deve ser compreendido com uma complexa articulação de capitais direta e indiretamente 
vinculados com os processos produtivos agropecuários, que se consolida no contexto neoliberal sob a 
hegemonia de grupos multinacionais e que, em aliança com o latifúndio e o Estado, tem transformado o interior 
do Brasil em um locus privilegiado de acumulação capitalista, produzindo, simultaneamente, riqueza para poucos 

e pobreza para muitos e, por conseguinte, intensificando as múltiplas desigualdades socioespaciais”. (CAMPOS, 
2011, p.107-109, grifo do autor). 
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inferioridade cultural, sair do isolamento que compromete a sua identidade e demonstrar à 
sociedade que desenvolve uma profissão que não é superior e nem inferior às demais, mas 
igual a qualquer profissão na sociedade moderna.” (BRANDENBURG, 1999, p.272). 

O cenário da Agricultura Familiar atualmente no Brasil avançou criando identidades e 
saindo do anonimato e isolamento, como apresenta o Censo Agropecuário de 2006, 
realizado pelo IBGE. Contudo, por mais que o estabelecimento da Agricultura Familiar 
possua um número significativamente maior comparado aos da não familiar5, na relação da 
extensão de área por hectares a situação inverte-se consideravelmente, conforme a tabela 
abaixo evidencia. 

 

Agricultura Total de estabelecimentos Área total (ha) 

Agricultura familiar     4 367 902     80 250 453 

Não familiar      807 587     249 690 940 

Total     5 175 489     329 941 393 
 

TABELA 1 – Utilização das terras nos estabelecimentos, por tipo de utilização, 
segundo a agricultura familiar - Brasil (2006). 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário (2006). 

 
Segundo os dados expostos da Tabela 1, os estabelecimentos da agricultura familiar 

representam 84,36% dos estabelecimentos e estão presentes em 24% da área ocupada 
pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros. Esses resultados mostram uma estrutura 
agrária ainda concentrada no país; os estabelecimentos não familiares, apesar de 
representarem 15,6% do total dos estabelecimentos, ocupam 75,9% da área ocupada. 
(IBGE, 2006, s.p). 

A partir desses dados, faz-se necessário evidenciar a importância das pequenas 
propriedades no Brasil, por suas constantes lutas para o fortalecimento da produção 
agrícola familiar, bem como, para a permanência no campo. 

 

2.2 As especificidades do trabalho da mulher agricultora de produção familiar 

 

A mulher agricultora nesse espaço, enquanto sujeito que participa na recriação e 
resistência no campo, ainda encontra-se atualmente numa posição subalternizada e 
inferiorizada dentro de sua propriedade. Essa afirmação provém da invisibilidade dada ao 
trabalho exercido por elas, tanto no espaço privado como no público. 

Ao tratar sobre as especificidades da mulher agricultora de produção familiar, cabe 
destacar as diferenças existentes entre elas e as demais mulheres da área urbana, não 
como forma de fragmentação ou discriminação, mas para facilitar compreendê-las em suas 
particularidades e singularidades no meio em vivem. 

Dessa forma, 
 

[...] a grande diferença que existe entre as mulheres trabalhadoras urbanas e as 
mulheres trabalhadoras rurais é que para você produzir e estar na agricultura 
camponesa, se exige viver um ‘modo de vida em comunidade’. Então você não vai 
desenvolver a agricultura camponesa individualmente, ela tem relações de entre-

                                                 
5
 A definição dada ao não familiar pela pesquisa é de que “Entre os estabelecimentos que não se enquadram na 

Lei 11.326 estão também pequenos e médios agricultores, que não se enquadraram na agricultura familiar quer 
pelo limite de área quer pelo limite de renda, e também as terras públicas. A melhor identificação destes grupos 
será um dos temas da agenda futura de trabalho.” (IBGE, 2006, s.p). 



 

7 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

ajuda, de solidariedade, logo, é uma vida em comunidade. (LISBOA, LUSA, 
SEBASTIÃO, 2011, p.23). 
 

Outro elemento que particulariza as mulheres agricultoras, em relação ao trabalho 
masculino, é a não valorização do trabalho que executam, o que se relaciona com a questão 
de gênero, como colocado pelas autoras: 
 

Já na questão de gênero a diferença principal fica no âmbito da valorização do 
trabalho. O trabalho do homem é visto e elevado ao patamar de ‘trabalho’, que é 
aquele que muitas vezes ‘traz o dinheiro’ para dentro da família. Entretanto, nós 
enfatizamos no MMC, que o trabalho das mulheres é aquele que traz a renda para a 
família, pois se nós lá em casa produzimos as frutas, as verduras e a maioria dos 
produtos que precisamos para sobreviver, para o auto sustento, se a gente fosse 
contabilizar isto tudo, iriamos ver que gera uma renda muito grande, não em dinheiro 
moeda-papel, mas naquela renda que é considerada renda indireta e por isso 
mesmo muitas vezes, não valorizada. (LISBOA, LUSA, SEBASTIÃO, 2011, p.24). 

 

Pode se reforçar, no entanto, que os trabalhos realizados pela mulher agricultora 
ficam “escondidos” ou “camuflados” por detrás do trabalho dos maridos, sendo denominada 
apenas como “[...] ajudante ou trabalhadora secundária da família, independente[mente] da 
quantidade de tempo que dedica as atividades de agricultura.” (DEERE; LEÓN, 2002, p.30) 
ou, por vezes, nem visto como um trabalho, por não gerar uma quantia em dinheiro. Isto 
acaba ocasionando a naturalização de que a mulher faz tudo, por querer o bem-estar de sua 
família, ou seja, por ter nascido com essa predefinição de ser mulher, mãe e esposa.  

Sobre a diferença entre o homem e a mulher, uma das mulheres integrantes do 
Movimento de Mulheres Camponesas (MMC)6, entrevistada por Lisboa, Lusa e Sebastião 
(2011), relata que 
 

Quanto a reflexão sobre a diferença entre os homens e mulheres, penso que, tanto 
para os homens e mulheres urbanas e rurais deve-se considerar, que são as 
consequências da cultura patriarcal. Uma questão que é a não valorização do 
trabalho reprodutivo e do cuidado. Tudo que é relacionado com a reprodução e com 
os cuidados, seja com as pessoas portadoras de deficiência, seja com os idosos, ou 
doentes, ou crianças, sempre a cultura patriarcal e machista associada com a falta 
de políticas públicas adequadas, joga para as mulheres esse trabalho que não é 
reconhecido, não é valorizado, que não é pago. (LISBOA, LUSA, SEBASTIÃO, 
2011, p.25). 

 

Segundo Lusa (2011), a mulher agricultora de produção familiar permanece em 
situação de desigualdade nas relações de gênero e manifesta a ausência de autonomia e 
emancipação devido ao contexto rural em que vive. Essa definição reforça a necessidade de 
reconhecer a divisão sexual do trabalho que é ainda bastante explicita na agricultura 
familiar, que destaca algumas tarefas cotidianas que são estabelecidas aos homens e 
mulheres, sendo, que 

 

[...] cabem ao homem as tarefas destinadas à geração de renda, tais como o cultivo 
dos campos, inclusive no corte, na preservação das matas, a construção de cercas, 
as relações comerciais de venda de produtos, compra de insumos, maquinários, a 
aquisição de bens ou financiamentos etc. Já para a mulher, cabem as tarefas 
relativas ao âmbito doméstico, que se estende aos arredores da casa. Logo, sua 
responsabilidade tange às tarefas destinadas à reprodução familiar, com os 
cuidados com a casa, com a comida e a educação dos filhos, o cultivo da horta e 

                                                 
6
 “O MMC está organizado em dezoito estados brasileiros, consolidado na década de 1980, composta por 

mulheres agricultoras, arrendatárias, meeiras, ribeirinhas, posseiras, bóias-frias, diaristas, parceiras, extrativistas, 
quebradeiras de coco, pescadoras artesanais, sem terra, assentadas, mulheres índias, negras, descendentes de 
europeus. O movimento reafirma a luta das mulheres pela igualdade de direitos e pelo fim de qualquer forma de 
violência, opressão e exploração praticada contra mulher e a classe trabalhadora.” (MMC, 2014, s.p). 
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cuidados com o jardim, as pequenas criações de gado, aves e suínos etc. (LUSA, 
2011, p.164). 

 
Na perspectiva da autora, a superação da subalternidade das agricultoras só será 

possível com as modificações das relações de gênero. Para que isto aconteça de forma 
concreta e efetiva é preciso que, 

 

Tal transformação deve ser tomada como um processo social gradual, que pode ser 
potencializado através de ações emancipatórias, as quais somente são possíveis a 
partir da construção de uma consciência crítica, politizada e histórica, que considera 
todos os elementos da cotidianidade, reconhecendo neles o meio e os instrumentos 
de mudança. (LUSA, 2011, p.165). 

 

É importante destacar que mesmo com um longo caminho a percorrer para que as 
mulheres agricultoras possam alcançar, dentro das possibilidades da sociedade capitalista, 
seus direitos, buscando a construção da identidade, da autonomia, da autoestima, da 
valorização de seu trabalho e da participação nos espaços de decisões, também deve-se 
pensar nos direitos que foram conquistados por meio dos diversos segmentos dos 
movimentos sociais. 

Por isso, cabe reforçar que mesmo com todo esse processo de lutas e conquistas, 
pode-se considerar que pouco se realiza para a formulação e implementação de políticas 
públicas que fomentem a permanência e manutenção da população rural no campo e menos 
ainda é feito para as mulheres agricultoras. Com isto, alguns agricultores não conseguem se 
autossustentar e acabam obrigados (as) a saírem do campo em direção à cidade em busca 
de trabalho, para poder ganhar um salário e pagar contas para manutenção da propriedade 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto neste artigo pode-se verificar que a categoria gênero deve ser 
compreendida numa perspectiva histórica construída e constituída “nas” e “pelas” relações 
sociais. Relações estas que determinam os papéis a serem desenvolvidos por homens e 
mulheres em sociedade, sendo que, a partir da divisão social e sexual do trabalho que 
coloca a mulher em condições ainda mais precárias de trabalho e salário, na qual se 
manifesta a submissão, opressão, inferioridade e desqualificação da sua força de trabalho 
sustentada por uma ordem patriarcal capitalista que permeiam todas as dimensões da vida 
humana. 

Outro aspecto demarcado foi à expansão do capitalismo no campo, onde cada vez mais 
ocupa maior espaço dentro da propriedade exigindo tanto a qualidade quanto a introdução 
de tecnologias no processo de produção para satisfazer as necessidades do capital 
atingindo de maneira significativa, em especial, a agricultura familiar. Esta modalidade de 
agricultura deve buscar estratégias para manutenção e preservação dos seus costumes, 
modo de vida, trabalho e cultura. 

Cabe ressaltar também, a especificidade do trabalho da mulher agricultora de produção 
familiar diante desse contexto, visto a existência da invisibilidade dado ao trabalho realizado 
pela mesma. As atividades realizadas pelas mulheres agricultoras são vista como “ajuda” ou 
“natural” o que leva o não reconhecimento de seu trabalho expressando a desigualdade de 
gênero. 

Outra particularidade da mulher agricultora é em relação ao modo de vida comparada 
com as demais mulheres da área urbana, pois, pela ausência de compreensão e 
conhecimento da particularidade e singularidade da mulher agricultora resulta na 
discriminação das mesmas, por isso, a importância da discussão temática para a 
valorização do trabalho e do meio em vivem. 
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Portanto, considerando todos esses aspectos, não se pode compreender a realidade de 
maneira fragmentada e linear, pois tanto a desigualdade das relações de gênero quanto às 
condições que as mulheres agricultoras vivenciam são resultantes do mesmo projeto 
societário capitalista, por isso, a necessidade de reivindicar constantemente a formulação, 
implementação de políticas sociais que garantam a igualdade de condições e os demais 
direitos.  
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