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caudaloso que temos que atravessar. Umas apenas molham os pés e desistem, outras 
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vai chegar um trapo humano, uma mulher estraçalhada. Mas o que ficou pelo 

caminho é tão somente a pele velha. Na outra margem chega uma nova mulher...” 

(Zuleica Alambert) 



 

 

 MULHERES EM MOVIMENTO...: Os limites do espaço e do gênero em face do 

movimento de mulheres trabalhadoras rurais no Tocantins 

 

 

RESUMO 

 

As relações sociais sobre a terra no Estado do Tocantins acompanha o cenário 

nacional e estão cheias de conflitos e violências. Estão presentes no Tocantins, vários 

movimentos sociais entre eles o MST e o MAB, que traz uma particularidade articulada pela 

Via Campesina no Brasil – ações articuladas e conjuntas ao longo do estado, ocupando 

lugares representativos para obterem a visibilidade social e do Estado. São dessas ações que 

surgiram os objetivos dessa tese. Através da Via Campesina, MST e MAB, as mulheres no 

interior dos seus movimentos iniciaram uma agenda de ações contra o latifúndio, a miséria e o 

descaso social, as invasões do poder público e dos consórcios de energia e a favor da reforma 

agrária. A particularidade expressa, não está somente na agenda unificada, mas nos sujeitos 

que estão tornando essas ações e lutas possíveis – as mulheres camponesas e trabalhadoras 

rurais dos diversos segmentos sociais (movimentos sociais, sindicatos, ONGs, Igreja, etc.). 

Portanto, esta pesquisa tem como objetivo compreender a espacialização do Movimento de 

Mulheres do Campo no Tocantins em suas diferentes posições e escalas de ações. Para 

elaboração da ideia de um movimento de mulheres, recorremos as correntes de pensamentos 

que discutem o espaço (Geografia), gênero (Críticas feministas) e movimentos sociais, mas 

tivemos maior afinidade científica com as análises pós-estruturalistas e pós-coloniais, 

representadas por diversas/os autoras/es feministas ou pós-colôniais. Foram realizadas 

entrevistas, coletados depoimentos, resultados e considerações de reuniões, mobilizações e as 

perspectivas das mulheres atuantes nos movimentos sociais, nas articulações e na Marcha das 

Margaridas, isso nos dimensionou para algumas considerações sobre como as mulheres 

camponesas no Estado do Tocantins estão a se movimentar. 

 

 

Palavras-chave: Mulheres, Gênero, Campo, Movimentos Sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WOMEN ON THE MOVE ...: The limits of space and gender in the face of the 

movement of rural women workers in Tocantins 

 

 

ABSTRACT 

 

Social relations on the land in the State of Tocantins accompanies the national scene 

and are full of conflict and violence . Are present in Tocantins , various social movements 

including the MST and the MAB , which brings a particular articulated by Via Campesina in 

Brazil - joint and coordinated actions throughout the state, occupying places representative to 

get the visibility and social state . These are actions that arose objectives of this thesis. By Via 

Campesina , MST and MAB , women within their movements initiated an action agenda 

against landlordism , poverty and social neglect , the invasions of the government and the 

consortium of energy and land reform . The particularity expressed , not only in unified 

agenda , but the guys who are making these actions and potential struggles - women farmers 

and rural workers of various social groups ( social movements , trade unions , NGOs , church, 

etc.) . Therefore , this research aims to understand the spatial distribution of the Women's 

Movement Field in Tocantins in their different positions and scales of action . For elaboration 

of the idea of a women's movement , we use the currents of thoughts that discuss space 

(Geography) , Gender (Feminist critics) and social movements , but we had more affinity with 

the scientific analysis poststructuralist and postcolonial , represented by various authors 

feminist or post colonies . Interviews were conducted , recorded the statements , results and 

considerations of meetings, demonstrations and prospects of women active in social 

movements , joints and at the March of Daisies , scaled it in for some considerations on how 

rural women in the state of Tocantins are to move . 

 

 

Keywords: Women, Gender, Field, Social Movements. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Os estudos referentes às relações de gênero tem apresentado um crescimento 

interessante no Brasil. Alguns acusam de ser um crescimento tardio e tem medo de que estes 

não consigam acompanhar ou abarcar as implicações sociais e, de perder tempo e espaço de 

análises. Esse risco existe ao nosso modo de ver, mas é um risco necessário, uma vez que, são 

estudos e análises que não mais podem retroceder, mesmo com dificuldades de aceitação no 

âmbito acadêmico. 

Não pode retroceder, não só do ponto de vista teórico, mas, sobretudo, prático. Os 

estudos sobre gênero no Brasil têm como principal característica o feminismo. Não um 

feminismo como corrente de pensamento, que ainda está sendo construindo de acordo o 

espaço ao qual estamos presentes, e das relações que nele são (re)produzidas, mas como modo 

de vida, como visão de mundo, como forma de ser. 

Ao iniciar os estudos de gênero no ano de 2003, começando com estudos da mulher, 

passando em seguida para estudos de mulheres e só então, depois de algumas pesquisas, 

chegar ao gênero como categoria de análise, sabia que esse era um caminho com difícil volta, 

pois à medida que levamos as situações das mulheres para um nível de consciência, não há 

como negar violências, marginalização, submissão, discriminação e desvalorização ao qual 

nós mulheres sofremos. 

O feminismo, assim como o gênero, me parecia tema e ação nova. Pensamentos 

libertários destes novos tempos. Mas à medida que fui aprofundando nas abordagens, 

analisando as ações de mulheres, as falas e os comportamentos, finalmente entendi o que são 

as pesquisas e análises de gênero e por consequência o feminismo. 

Tive que retroceder mais do que a 2003. Acabei por observar que as teorias não 

estavam mais abarcando tudo aquilo que vi durante minha trajetória como mulher, ela 

ultrapassa momentos anteriores a essa consciência. Eu quis encontrar nos livros a figura mais 

significativa de gênero e feminismo que conheci – minha avó materna. Negra, camponesa, 

analfabeta, pobre, agricultora, que conseguiu ter uma vida mais digna após o casamento, mas 

não se rendeu à vida destinada a mulher casada. 

Creio que ela seja o primeiro caso de transgressão de gênero que tive contato. E por ter 

esse contato no campo, quis entender as dinâmicas dessas mulheres como camponesas. Isso 

em parte justifica meu interesse por estudos de gênero e de mulheres no campo. Não, não era 
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por querer encontrar figuras de minha avó nesses lugares, ao contrário, mas por saber que 

nesses lugares há uma formação social que propicia encontrar muitas mulheres em condição 

de lutas e subalternização. 

Quando em 2003 iniciei pesquisas com mulheres negras através do NEAB/UFT, 

estava preocupada em conhecer as comunidades tradicionais no estado do Tocantins e talvez 

por isso, deixei perder muitas informações e análises, das quais senti falta ao longo da 

elaboração desse trabalho de pesquisa. 

Apenas quando iniciei um trabalho com mulheres em movimentos sociais e sindicais 

do campo no NURBA/UFT, é que tomei consciência da importância das mulheres nos 

espaços e lugares de resistências. Não falo apenas de acampamentos e assentamentos, mas das 

comunidades negras rurais, das comunidades tradicionais negras, dos remanescentes, 

quilombolas e das “periferias” urbanas. 

Lembrei-me de Saffioti (2003), quando ela diz para estarmos atentas/os sobre os 

lugares e trajetórias das mulheres, pois são importantes não apenas para elas, mas que é 

absolutamente imprescindível que essas trajetórias sejam descritas, para que haja 

empoderamento, não de mulheres, mas da categoria social por elas constituída. 

Passei a incorporar esses lugares nas análises de gênero. Analisando os lugares de 

falas, e quem fala nesses lugares. Mas ainda faltava algo. 

Faltava o movimento dessas mulheres. Camponesas e sem terras. Ou ainda como 

afirma Saffioti (2003), trata-se da tríade de contradições – gênero, classe social e racismo – 

que formam um nó e engendram uma qualidade ainda mais perversa de desigualdades e 

determinações de vida.  

Ou como é citado nos cadernos da Via Campesina (2012), “não se trata simplesmente 

de somar racismo, gênero e classe social, ou de achar que uma mulher será triplamente 

discriminada por ser mulher, negra e trabalhadora, sobretudo no campo”. Não são variáveis 

quantitativas de que estamos falando, mas sim de abordagens qualitativas, ou seja, de 

reconhecer que o entrelaçamento destas características compõe uma realidade que torna a 

situação destas mulheres muito mais complexa e difícil. 

Tais situações e realidades estão sendo abarcada pelos movimentos sociais e por isso a 

presença de análises sobre movimentos sociais nesse trabalho. Gohn (2010) nos alerta para a 

importância dos movimentos sociais nas discussões sobre Gênero, feminismos e mulheres, 

uma vez que são formas coletivas de dar conotação às subjetividades necessárias as análises. 



20 

 

Para a Gohn, com a alteração do formato das mobilizações neste milênio e a 

ampliação dos sujeitos coletivos, os movimentos sociais estão agora dispostos em redes 

associativas, graças à profusão de novas tecnologias de comunicação. Isso decorre também do 

alargamento das fronteiras dos conflitos, como a questão migratória e imigratória e de acesso 

aos recursos estratégicos, como água, energia, terra, etc. (GOHN, 2010). 

Essa realidade ou “formatação” da realidade foi encontrada no Estado do Tocantins. 

Não apenas pela presença dos movimentos sociais e suas ações, mas pela rede de 

comunicação, de solidariedade e de ações, que tem como principais sujeitos articuladores as 

mulheres. 

Dos espaços de articulações, essas mulheres têm encontrado respaldos nos 

movimentos sociais como o MAB, o MST e os movimentos ligados a Via Campesina no 

Estado do Tocantins, além dos movimentos e segmentos sociais específicos de mulheres 

MMC, MMTR, Casa Oito de Março, sindicatos e federações. 

Investigar esses e nesses espaços é, imensamente prazeroso do ponto de vista da 

pesquisa, inclusive porque podemos falar de nós mesmas, de nossas origens e de nossas 

identidades e trajetórias. Entretanto... 

Estar no movimento de mulheres em movimento é uma experiência quase que 

indescritível. Mas não são nossas sensações e sentimentos a serem analisados, e sim o grande 

movimento que tomamos dimensão – a Marcha das Margaridas. 

A marcha é enriquecida a princípio, pelo próprio significado das lutas e do brutal 

assassinato de Margarida Alves e de quem ela foi, mulher, camponesa, nordestina, pobre, 

negra. E se torna por isso, um referencial de luta para milhares de mulheres camponesas no 

Brasil e na América Latina. 

Com a sua morte, pressupõe-se que as forças de coerção e violências venceram e 

prevaleceram no campo, pois calaram uma voz. Mas com a Marcha das Margaridas, 

entendemos que essas forças prevalecem, mas não venceram, calaram Margarida Alves, mas 

incitou as vozes de milhares de Margaridas por todo o Brasil. 

Portanto, no contexto de análises de gênero e movimentos sociais, a Marcha das 

Margaridas estabelece novos significados sobre ser mulher camponesa, sobre premissas, 

ações e articulações de movimentos sociais, sobre como as mulheres se organizam em rede. 

A Marcha das Margaridas é, portanto, o gênero, as mulheres em movimento.  

É o movimento em movimento. 
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INTRODUÇÃO 

Nada foi em vão. Eu faria tudo outra vez... 

(Lourdes de Gói) 

 

“Não é de hoje que os conflitos no campo matam os homens desse país”. 

A frase acima é, ao mesmo tempo, uma constatação e uma força de expressão, dita e 

repetida por aquelas/es que estão no cotidiano da luta pela terra e reforma agrária no Brasil. E 

apesar de expressar parte da realidade que compõem esses lugares, ela não transmite todo o 

rol de relações que a luta pela terra traz consigo. 

A expressão homem, apesar de ser considerada uma representação geral das pessoas 

que habitam o rural, o campo brasileiro, traz também sob sua tutela, as diversas 

invisibilidades na luta pela terra, tanto de classes, de gêneros, étnico-raciais, como de 

múltiplas identidades. 

No Brasil, a divisão desigual de classes agregou ao longo dos anos mais do que as 

desigualdades sociais entre ricos e pobres, ela “determinou”, também, os espaços e as regras 

para estes espaços. Um exemplo disso são as designações de quem tem “muita” terra – o 

latifundiário – e dos que não possuem terra – os sem terras. 

As/os expropriadas/os do campo vem ao longo dos anos se organizando, buscando 

combater, além dessas estruturas que dividem ricos e pobres, as desigualdades sociais visando 

um país mais justo para mulheres e homens sem qualquer distinção de cor, classe, gênero, 

idade, origem ou procedência. 

A reforma agrária é uma bandeira de luta que quer agregar isso nas suas conquistas 

sociais. E dela provém, se formam e se organizam diversos movimentos sociais, 

principalmente os rurais. 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é um desses movimentos, 

que herdou das ligas camponesas a forte resistência à violência provocada ou imposta pelos 

grandes empresários rurais, os latifundiários. 

Outros movimentos têm acompanhado essas lutas, mas também tem se atentado para 

outros tipos de lutas sociais, tão importantes quanto a terra e a moradia. Os grandes 

empreendimentos, tanto no campo como na cidade tem afetado a vida de milhares de pessoas, 

sobretudo aqueles que mudam os aspectos do ambiente a partir de um recurso indispensável à 

vida – a água. São nestas situações que o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 
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surge para contestar a lógica capitalista dos grandes empreendimentos, principalmente, as 

usinas hidroelétricas (UHE). 

O Estado do Tocantins, apesar de novo em sua autonomia política, traz no seio de sua 

história (também pertencente ao Estado de Goiás), fortes tradições sobre a terra. Não é difícil 

encontrar nos arquivos dos noticiários nacionais, enfoques sobre os conflitos de terras quando 

o Estado era apenas uma região de Goiás – o Norte Goiano. 

A Região do Bico do Papagaio é uma dessas áreas em que os conflitos ainda 

persistem, fazendo com que a violência no campo tenha altos índices. A região central do 

atual estado agrega terras que evidenciam regalias políticas e partidárias, e o norte detém uma 

mazela social até hoje sem mecanismos de soluções. 

As relações sociais sobre a terra no Estado acompanha o cenário nacional. Estão 

presentes no Tocantins, vários movimentos sociais entre eles o MST e o MAB, que traz uma 

particularidade articulada pela Via Campesina no Brasil – ações articuladas e conjuntas ao 

longo do estado, ocupando lugares representativos para obterem a visibilidade social e do 

Estado. 

São dessas ações que surgiram os objetivos dessa tese. 

Através da Via Campesina, MST e MAB, as mulheres no interior dos seus 

movimentos iniciaram uma agenda de ações contra o latifúndio, a miséria e o descaso social, 

as invasões do poder público e dos consórcios de energia e a favor da reforma agrária. A 

particularidade expressa, não está somente na agenda unificada, mas nos sujeitos que estão 

tornando essas ações e lutas possíveis – as mulheres trabalhadoras rurais dos diversos 

segmentos sociais (movimentos sociais, sindicatos, ONGs, Igreja, etc.) e de diversas 

regiões/municípios do estado tocantinense. 

Essas iniciativas, que a princípio eram justificadas pelas ausências de ações dos 

movimentos sociais, hoje ganham autonomia, onde essas mulheres não apenas falam em 

ações conjuntas ou unificadas, como proclamam suas ações autônomas aos 

movimentos/segmentos de que fazem parte. Logo, entendemos que a discussão classista sobre 

terra e água, também comporta uma discussão de gênero.  

Portanto, esta pesquisa tem como objetivo compreender a espacialização do 

Movimento de Mulheres do Campo no Estado do Tocantins em suas diferentes posições e 

escalas de ação. 
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Partindo desse objetivo geral, delinearam-se alguns objetivos específicos:  

i) Construir uma perspectiva geográfica capaz de construir a visibilidade da 

complexidade da organização das mulheres no campo; 

ii) Analisar as diferentes posições das mulheres na organização do movimento de 

luta e acesso à terra; 

iii) E a partir dessa organização estudar as diferentes posições e escalas. 

Justificamos nossas análises pelo fato de estar ocorrendo uma espacialidade dessas 

mulheres integrantes dos movimentos sociais nas discussões e impasses sobre a questão 

agrária e do controle da água no Estado do Tocantins, intensificadas pela expansão do 

agronegócio - presente em quase todas as microrregiões do estado; pela implantação de 

grandes empreendimentos de irrigação no sudeste do estado e pela construção de usinas 

hidrelétricas (UHE) ao longo do Rio Tocantins e de seus principais afluentes justificados pelo 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  

Logicamente, também abordaremos os conflitos agrários no Bico do Papagaio, que se 

iniciaram ainda na década de (19)70 e que ainda se constituem uma herança para a questão 

agrária tocantinense atual. 

Essa pluralidade dos movimentos torna-se interessante porque pode ser uma 

possibilidade de diminuir as desigualdades de gênero, pois apesar do discurso de unicidade, 

não há ainda uma discussão no seio desses movimentos que enfatize outras reivindicações que 

não somente a terra, havendo assim espaços para organizações de lutas emancipatórias 

contemporâneas, como as das mulheres. 

Em função dessas diferenças é que se torna relevante compreender como os 

movimentos sociais que estão territorializados ou se territorializando no estado do Tocantins 

articulam classe e gênero, uma vez que as representações sobre essas categorias não se juntam 

facilmente. Apesar de aparecerem juntas no discurso, elas possuem contradições que as 

separam. 

Existe, portanto, no Tocantins, um apontamento para um Movimento das Mulheres 

Camponesas e Trabalhadoras Rurais dentro da Via Campesina, levantado pelas próprias 

mulheres que, segundo as mesmas, há a necessidade de problematizar e ampliar o 

reconhecimento de outras opressões que não operam a partir do conteúdo exclusivo da luta de 

classe. 
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 Essa é reivindicação possível, pois a diversidade do campo/rural no Brasil se expressa 

também nos seus movimentos sociais que possuem uma agenda de reivindicações e bandeiras 

de lutas que não são únicas, além de diferentes concepções acerca do que seja a luta pela terra, 

na terra e quais as melhores condições de viver sobre ela, incluindo aí as reivindicações pelo 

domínio da água e do direito a moradia. 

Segundo Garcia & Thomaz Junior (2002, p. 258) esta análise é ponto de partida para 

termos uma maior compreensão das mudanças protagonizadas pelas mulheres trabalhadoras 

no contexto do rural brasileiro. O incremento da mobilização destas por meio de grupos de 

trabalhadoras organizadas, autonomamente ou bem no interior de movimentos sociais, nos 

assentamentos e acampamentos rurais [e em diversos espaços caracterizados como lugares de 

resistências], representam sinais de mudanças. 

Acreditamos que um movimento de mulheres camponesas e trabalhadoras rurais tende 

a seguir passos parecidos de outros movimentos sociais presentes no Estado do Tocantins, 

como o MST e o MAB sendo os mais representativos e que estão diretamente relacionados a 

essas mulheres. De acordo com as ações, protestos e eventos, temos por último a chegada do 

MAB, mas a vinda do MST também é recente no espaço tocantinense. 

Após sua consolidação no território nacional e depois de 13 (treze) anos de 

experiência na luta pela realização da reforma agrária no Brasil, o MST chega em 1997 ao 

Estado do Tocantins, que geograficamente encontrava-se envolto pelas ações desse 

movimento social já organizado no Pará, Maranhão e Goiás. 

Depois de várias reuniões com as organizações sociais que já existiam no estado, entre 

essas, a Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação – CONSAÚDE (organização 

não governamental que busca sanar os problemas de saúde e saneamento de pessoas carentes 

em Porto nacional e entorno), e os Sindicatos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais, 

no intuito de criar alianças e assim contribuir na luta dos trabalhadores rurais dentro da 

conjuntura estadual, chegam ao Estado também outros movimentos sociais como MAB 

(Movimento dos Atingidos por Barragens), os movimentos por moradias, e através do 

engajamento da Via Campesina no Estado do Tocantins, começam também as organizações 

de um movimento de mulheres. 

Essa nova organização social no Estado do Tocantins, está principalmente localizada 

na Região do Bico do Papagaio e, consequentemente, começam a discutir a ocupação do 

espaço questionando-o: quem ocupa, para que, porque e como ocupa. Enfatizando mais uma 
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vez que o espaço não é homogêneo, que é para todas/os e que independe do lugar de onde 

venham, desde que haja pertencimento por aquelas/es que a almejam. 

Em relação ao espaço agrário, a estrutura fundiária do Estado do Tocantins tornou-se 

concentrada a partir da implantação da Rodovia Federal BR-153 (liga principalmente, as 

capitais Belém-PA e Brasília-DF), como resultado houve na região um processo de 

valorização. As terras da região também foram valorizadas, devido a proximidade à rodovia e 

pelo fácil acesso aos mercados consumidores e cidades.  

Com isto houve uma expansão agropecuária em torno da Belém-Brasília que corta o 

Estado do Tocantins de norte a sul, sendo esta apta também a prática da agricultura. Neste 

sentido, a região antes com pouca visibilidade econômica, passa a concentrar no seu entorno 

perspectivas de desenvolvimento. 

Além da concentração fundiária no Estado do Tocantins, houve também a grilagem de 

terras fortemente alavancada nas décadas de 70 e 80, cujas grandes propriedades e os projetos 

de repercussão nacional e regional, atualmente, são resultados da prática de grilagem 

praticada na região e com a ocorrência de graves conflitos agrários, como ocorreram na região 

do Bico do Papagaio, com maior expressão cita-se a Guerrilha do Araguaia, mas há ainda, 

outros precedentes da luta pela terra nessa região. 

Uma das maiores representações da luta pela terra nessa região sem dúvida foi o 

representante da Igreja Católica da região, Padre Josimo Tavares, assassinado em 1988 por 

fazendeiros que se aliaram para reter as reivindicações dos sem-terra, organizadas 

principalmente por esta igreja. A partir de sua morte, este se tornou um dos maiores 

referenciais da luta pela terra no Tocantins e no Brasil, sendo homenageado em vários 

segmentos da luta pela terra, como pelo MST e pelas quermesses organizadas pelas mulheres 

da Igreja Católica, e atualmente organizadas pelas mulheres que articulam o Movimento de 

Mulheres trabalhadoras rurais do Tocantins. 

Noutra via, o número de mulheres engajadas na luta pode ser constatado no dia-a-dia 

dos movimentos sociais, nos acampamentos e assentamentos, nas ações investidas para 

pressionar o poder público e nas manifestações específicas como a Marcha das Margaridas 

que reúne de dois em dois anos milhares de mulheres trabalhadoras rurais de todo Brasil e 

também da América Latina. 

Com todas essas ações, inicia-se uma abertura para as discussões sobre as condições 

das mulheres no campo e mais do que isso, questiona-se as condições das mulheres dentro dos 
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próprios movimentos sociais. Pois a ruptura, ou ainda, o não entendimento desses 

movimentos significavam indícios de que esses ainda não estão abertos para discutir as 

situações das mulheres na luta pela terra e cotidiano das ações no campo. 

Diante do exposto e para que esse estudo tomasse corpo, iniciamos nossas atividades a 

partir de uma revisão e da pesquisa bibliográfica, a fim de conhecer os principais estudos 

sobre Gênero, Movimentos sociais, mulheres no campo e os espaços de resistências para 

assim dar base às investigações. 

Também primamos por uma revisão teórico-metodológica que além de nos auxiliar a 

entender nossas proposições e nosso “objeto” de estudo, também nos ajudasse na coleta, no 

campo e na análise, ou seja, no método de análise. Assim, justificamos nossa escolha por uma 

abordagem que primou pelas discussões pós-estruturalistas e, por conseguinte, pelo 

feminismo, uma opção epistemológica e ontológica. 

A metodologia adotada foi, principalmente, as entrevistas, mas estão presentes nesse 

trabalho as coletas de relatos e acompanhamento das reuniões de ações e marchas. As 

entrevistas ocorreram a partir de encontros previamente marcados pelas entrevistadas, em 

geral, nos acampamentos e assentamentos, ou antes, de ações e marchas. Foram realizadas 

doze entrevistas com dez mulheres (líderes, responsáveis por ações e aquelas que estavam 

diretamente ligadas as ações e manifestações e também com a Via Campesina no estado). 

É preciso salientar que, o contexto da versão das entrevistas dessas mulheres está 

relacionado às lutas e ações pela reforma agrária e pelo acesso a terra. Dessa forma, a 

observação dos espaços onde essas mulheres estavam ou de que fazem parte, ajudaram a 

conduzir algumas análises e investigações. Também foram realizadas leituras das atas de 

reuniões, mas as mesmas não foram utilizadas diretamente para elaboração deste trabalho, 

queríamos apenas entender formas de organização, pautas e ações, bem como identificar se as 

articulações estavam sendo registradas. 

As entrevistas foram realizadas com mulheres presentes nas reuniões da Via 

Campesina, na Marcha das Mulheres Trabalhadoras Rurais (12/08/2011)
 2

, e no Encontro de 

Mulheres trabalhadoras Rurais celebrando o dia oito de março (Dia da Mulher). Foram 

                                                
2 De acordo o MST (2010), a Jornada de Luta contra o Agronegócio e contra a Violência: por Reforma Agrária e 

Soberania Alimentar mobilizou 19 estados brasileiros. As mulheres da Via Campesina se somam à luta feminista 

durante a celebração do centenário do 08 de março e denunciam os malefícios do agronegócio contra a vida e o 

trabalho das camponesas. Em Tocantins, mais de 800 mulheres da região Amazônica e demais movimentos 

populares do Estado do Tocantins fizeram uma caminhada em defesa da vida, pelos direitos humanos e pela 
soberania alimentar. 
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realizadas entrevistas em assentamentos e acampamentos onde haveria mobilizações e onde 

houveram violências diretas investidas contra as/os camponesas/es.  

Em suma, não tivemos nenhum problema para aplicar as metodologias. As mulheres, 

os movimentos sociais e demais organizações foram receptivos e colaboradores com os 

objetivos e também com as formas com que os procedimentos metodológicos foram sendo 

aplicados. 

A partir dos resultados e/ou considerações realizados após as coletas de dados e 

informações das metodologias, é nossa pretensão trazer para essas discussões não só um 

enfoque geográfico, mas um enfoque feminista, isto é, partir da perspectiva de uma Geografia 

Feminista, cujo maior objetivo é identificar e enfatizar a importância das mulheres no fazer 

ciência, sobretudo, a geográfica, além de incluir nos segmentos de estudos geográficos as 

temáticas de gênero. 

Portanto, nossa proposta é uma proposta geográfica e feminista que traz através do 

trabalho de pesquisa, o cotidiano das mulheres camponesas e trabalhadoras rurais, suas lutas e 

ações para constituírem-se em movimento e para vencer outros tipos de opressões que não 

operam e não podem ser explicados pelo viés da classe, mas da cor, da procedência, da idade, 

do gênero, da sexualidade. 

O trabalho de tese está dividido em quatro capítulos. Na primeira parte trataremos da 

geografia e gênero, buscando abordar um pensamento feminista sobre o espaço, para isso 

recorremos a discussões pós-estruturalista, também trataremos sobre teorias que embasam as 

críticas feministas como a da igualdade e diferença, além de estudos e feministas precursoras. 

Na segunda parte trataremos dos caminhos da pesquisa, da forma como o método 

dialoga com as principais categorias abordadas no trabalho. Com isso pretendíamos desvendar 

algumas inquietudes, como as que envolvem os movimentos sociais na Geografia e os 

movimentos sociais no campo com as mulheres enquanto sujeitos da luta. 

Os capítulos seguintes vão tratar das relações sociais e de gênero no campo e nos 

movimentos sociais no Estado do Tocantins, onde as mulheres estão a articular mobilizações 

diversas e com isso estão a conseguir vencer alguns tipos de opressões.  

Todavia, será que isso tem sido suficiente para vencer as violências e as negações de 

gênero dessas mulheres? 
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CAPÍTULO I 
 

GEOGRAFIA E GÊNERO:  

À GUISA DE UM PENSAMENTO 

FEMINISTA SOBRE O ESPAÇO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A teoria surge da vida”. 

(Doreen Massey) 
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1.1  Por uma discussão pós-estruturalista 

 

 

O objetivo deste capítulo é construir a partir de uma discussão pós-estruturalista, uma 

perspectiva geográfica que dê visibilidade a complexidade da organização das mulheres no 

campo. Seja a partir dos movimentos sociais, seja em busca de teorias e práticas, ou a partir 

do feminismo como corrente de pensamento e como visão de mundo. 

Ao iniciarmos este trabalho de tese, apesar de alguns receios ao refletir, analisar e 

escrever, fizemos o esforço de buscar aquilo que foi proposto por Foucault, quando de sua 

análise sobre a microfísica do poder que vislumbrava, a princípio, não o questionamento das 

relações sociais, mas apenas lançar sobre elas, “um novo olhar”, ele conseguiu repensar as 

estruturas de poder que permeiam as instituições, repensando também as escalas de análises 

até então vigentes. 

Isso se aproxima com o que outro autor brasileiro também vem propondo em seus 

ensaios: uma geograficidade do social. Com essa proposta, o professor Carlos Walter Porto-

Gonçalves (2005) busca afirmar a importância dos trabalhos que se colocam além das 

disciplinaridades instituídas. Ou seja, para além das estruturas erguidas. 

Para Porto-Gonçalves, isso é justificável, uma vez que o positivismo cuidou que cada 

fronteira, com a área específica de seu objeto de estudo, fosse delimitada de modo mais 

preciso e rigidamente possível. 

Logo, a impressão que temos, por vezes, é que o trânsito das ideias é um dos 

campos/etapas mais caóticos que um/a pesquisador/a tende a encontrar. Isso porque a 

ordenação do mesmo, quase que obrigatoriamente, depende de método ou procedimentos e 

não da maturidade com que as informações e conhecimentos recebidos adquirem, e são, por 

conseguinte, “influenciados” pela pressa e ansiedade tão comuns nas pesquisas científicas. 

Partindo desses pressupostos, procuramos por uma análise que viesse a nos fornecer 

caminhos para nossas reflexões, quebrando a princípio, esse nosso receio e por consequência 

nos viabilizasse esses novos olhares. Tal busca foi, sumariamente, importante, uma vez que 

nos forneceu também, “os caminhos para a pesquisa” – parafraseando, assim, uma frase tão 

comum entre os pesquisadores de que ‘método é caminho, e é caminhando que se aprende’. 

Escolhemos partir nossas análises de uma proposta pós-estruturalista, isso por 

entender que: 
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Fundamentado em Foucault, Derrida entre outros, o pós-estruturalismo coloca sua 

ênfase na indeterminação e na incerteza sobre o conhecimento. Destaca o processo 

pelo qual algo é considerado verdade, ou seja, como algo se tornou verdade. [...] 

também o pós-estruturalismo questiona as concepções binárias, duais e “fechadas” 

como de masculino/feminino; heterossexual/homossexual; branco/negro; 

científico/não científico dos conhecimentos. Com as teorias criticas e pós-criticas, 

não podemos mais ver a ciência como algo inocente, desinteressado (CEREZER, 

2007, p. 06). 

 

 

Logo, as teorias pós-estruturalistas se apresentaram como novas possibilidades 

analíticas para entender as relações de poder estabelecidas a partir das práticas e políticas 

binárias no seio da sociedade, do público ao privado, do explícito ao implícito, caminhando 

do geral para o específico, entendendo que tais relações não se rompem e nem interrompem à 

medida que se muda de lócus. Pelo contrário, elas reproduzem ações/reações, revelando 

consequentemente, que há o dominador, mas que há a rebeldia, a variedade, a diversidade 

dos/as dominados/as. 

Assim, utilizar o referencial pós-estruturalista significa, em primeiro lugar, 

questionar o que é a realidade, quem são os indivíduos e como estes se relacionam 

socialmente. Trilhar por esta perspectiva teórica é considerar que a realidade e as verdades de 

cada tempo são construções sociais produzidas na tensão entre os discursos dominantes e os 

discursos emergentes, que procuram manter ou modificar certos entendimentos e práticas 

sociais estabelecidas (CARVALHO & GASTALDO, 2008). 

Outro desafio encontrado foi entender essas relações de poder, do ponto de vista 

geográfico, sob a perspectiva pós-estruturalista, ou seja, incluindo nessas análises, além da 

sociedade, a escala espacial dos fenômenos, as ações e algumas teorias do espaço geográfico. 

Massey já havia nos dado algumas pistas de como poderíamos iniciar este trabalho 

de análise. Nas premissas da autora para conceber o espaço é preciso, sobretudo, para nós 

geógrafas/os, entender que qualquer espacialização de um acontecimento consiste em eliminar 

sua temporalidade (MASSEY, 2009). Ora, 

 

 

Se o tempo é a dimensão da mudança, o espaço é, portanto a dimensão do social, da 

coexistência contemporânea de outros. Isto quer dizer que o mundo das ideias se faz 

das materialidades, assim como a realidade material se faz também das ideias e a 

ideia de objeto não está ligado somente à materialidade (MASSEY, 2009 p. 74). 

 

 

Por isso, pensar a Geografia enquanto ciência requer de nós geógrafas/os (e afins), 

preocupações interessantes: Como essa Geografia que hoje concebemos foi constituída, 

elaborada e concebida? O que é o mundo? O mundo precisa ser definido? Que mundo é esse? 

Como conceber o mundo a partir de um olhar geográfico? 
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Não se pode negar que, no decorrer dos tempos a Geografia trouxe consigo, apesar 

da acusada dualidade, a preocupação em discutir algumas das suas principais categorias. 

Porém, há ainda a afirmação de que essa ciência se fechou para “outros” campos do 

conhecimento e parou de alguma maneira, de dialogar com “outras” ciências. 

Atentamos também para o fato de que a Geografia produzida pelos geógrafos foi e 

continua sendo um campo de saber engendrado por relações de poder e como tal, segundo 

Silva (2009) a ciência geográfica hegemônica é marcada por privilégios de sexo e raça. Essas 

características dificultaram a expressão das espacialidades dos grupos de mulheres, dos não 

brancos e dos que não se encaixavam na ordem (heterossexual) dominante. E durante muito 

tempo, 

 

as existências espaciais desses grupos ou de suas ações concretas não foram 

consideradas “adequadas” como objetos de estudos do campo da Geografia. [...] 

Existe uma Geografia branca, masculina e heterossexual, que nega a existência de 
outros grupos sociais e também impede o questionamento da diversidade de saberes 

que compõem as sociedades e suas mais variadas espacialidades (SILVA, 2009 p. 

26). 

 

 

E tal qual se concebe essa ciência, nas premissas estruturalista, também se conceberá 

seu objeto, o espaço. Nas definições do professor Milton Santos o espaço geográfico constitui, 

“um sistema de objetos e um sistema de ações que é formado por um conjunto indissociável, 

solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações”, não 

considerados isoladamente, mas como um quadro único na qual a história se dá (SANTOS, 

2002 p. 32). 

Entretanto, a ciência na perspectiva pós-estruturalista não se faz pela posse de um 

objeto. Logo, é preciso desconstruir tal ideia de forma a considerar a realidade como uma 

construção social e subjetiva. 

Todavia, como pensar esse espaço? 

Cremos que uma das saídas, seria reconhecer o espaço como o produto de inter-

relações, como sendo constituído através de interações, desde a imensidão global até o 

intimamente pequeno (MASSEY, 2007). Ou ainda, 

 

 

Compreendermos o espaço como a esfera da possibilidade da existência da 

multiplicidade, no sentido da pluralidade contemporânea, como esfera na qual, 

distintas trajetórias coexistem; como a esfera, portanto da coexistência da 

heterogeneidade. Sem espaço não há multiplicidade; sem multiplicidade não há 

espaço. Se espaço é, sem dúvida, o produto de inter-relações, então deve estar 

baseado na existência da pluralidade (MASSEY, 2009 p 29). 
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Para Foucault, antes mesmo de reconhecer essa pluralidade e compreender as 

trajetórias e as inter-relações da mesma, precisamos refletir sobre as relações que são 

estabelecidas, relações essas que emanam poder. De acordo com autor, “onde houver poder, 

haverá resistência”. E isso ocorrerá devido: 

 

 

À dissonância encontrada entre os arranjos centralizadores sobre a gestão de 

coletivos e a experiência cotidiana dos indivíduos, bem como nas racionalidades 

distintas que procuram consolidar-se como discursos dominantes para constituir 

verdades de um determinado tempo e lugar. Relações de poder produzem condições 

de resistência uma vez que, as “tentativas de governabilidade externa não podem 

simplesmente se impor sobre os sujeitos” porque sempre existirá a possibilidade de 

que esta seja quebrada uma vez que “cada ator social, cada local, é um ponto de 

intersecção entre forças e, portanto um ponto de resistência em potencial a qualquer 
modo de pensar e agir” e lugar de afirmação e de organização de um programa 

diferente e (ou) de oposição. (CARVALHO E GASTALDO, 2008, p. 2036). 

 

 

Outros aspectos permitem também, entender essas relações e as acepções que 

podemos fazer diante dessa relação sociedade-natureza/meio, que configuram as relações no 

espaço geográfico
3
. Koury (2008, p. 125) afirma que: 

 

 
A crise paradigmática vivida permite adentrar para um novo leque de situações e 

novas proposições teóricas que surgem desse processo. A revisão do estruturalismo, 

do marxismo e do funcionalismo como modelos ‘norteadores’4 centrais do 

pensamento das Ciências sociais, questionam a centralidade do trabalho como 

categoria fundamental para o pensamento social da construção da sociedade e do 

indivíduo e sua relação, questionam as análises que se passam para uma crítica e 

referências crescentes aos modos de vida emergentes nas sociabilidades ocidentais 

em uma mesma e em várias sociedades e suas conexões e estruturas internas de 

relação, estruturação, sistematização e negociação, bem como à vida cotidiana. 

 

 

Parece-nos que isso seria pensar o espaço e as relações sociais (e de poder) a partir 

de outras óticas que não estruturalistas, numa tentativa de “desconstruir” conceitos 

conservadores sobre algumas categorias geográficas, estabelecendo a possível entrada de 

outras categorias (historicamente marginalizadas) na ciência geográfica. 

Massey (2009) alerta que, pensar o espaço dessa forma é muito mais do que afirmar 

que o espacial é político, é abrir a Geografia e a discussão espacial em direção a um diálogo 

                                                
3 Para Claus Offe, em um artigo muito comentado na época do seu aparecimento, em 1985 na Alemanha e nos 

Estados Unidos, e marco importante para o pensamento contemporâneo sobre as transformações hodiernas do 

trabalho e da política nas sociedades ocidentais, - os conflitos sociais a partir dos finais dos anos de 1960 não 

podem continuar sendo pensados unicamente a partir da categoria trabalho e de que “nas sociedades ocidentais 

tornou-se altamente ilusório equiparar o desenvolvimento das forças produtivas à emancipação humana” (OFFE, 

1989; CARVALHO & GASTALDO, 2008). 
 
4 (Grifo nosso). 
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com as principais vertentes da política progressista contemporânea, como as teorias feministas 

e pós-coloniais. 

Mas haviam ainda cobranças quanto as bases “fundantes” desses pensamentos, isto é, 

cobrava-se uma epistemologia pós estruturalista. Isso soou redundante para os autores que 

vinham defendendo e participando de movimentos que primavam por discussões sobre 

mulher/mulheres, raça/cor, ambientalistas e posteriormente àqueles que por estarem à margem 

do que a ciência estabelecia, conseguiram romper teórico, prático e didaticamente com as 

epistemologias ditas do norte que “norteavam” o saber, como os estudiosos de 

gênero/sexualidades, étnico-raciais, negros, feministas e os pós-coloniais.  

Havia, portanto cobranças sobre teorias e pensamentos que pudessem embasar aquilo 

que se contestava, assim como, se exigiam teorias sobre quem contestava, e porque 

contestava. Nesse ínterim é que os estudos de gênero e as teorias feministas, queer e da 

interseccionalidade tomaram fôlego, surgindo com epistemologias para aquilo que se cobrava, 

e foram além, tecendo críticas próprias sobre seus campos de estudos e análises. Logo, 

 

 

As perspectivas críticas sobre relações de gênero e estudos feministas passaram a ser 

questionadas por não levarem em consideração a questão de gênero e da raça no 
processo de produção e reprodução das desigualdades. Nesse contexto, o que se via 

[e lia] refletia e reproduzia uma sociedade masculina. Com relação aos estudos 

étnicos-raciais, a questão central consistia em compreender e analisar os fatores que 

levavam ao fracasso de grupos étnicos e raciais minoritários. Na perspectiva crítica, 

era preciso lidar com a questão da diferença como uma questão histórica e política, 

pois não importava apenas celebrar a diferença e a diversidade, mas questioná-la. 

Como contribuição, a teoria queer estabeleceu que a identidade sexual, assim como 

a de gênero, é uma construção social. Para ela, a identidade é sempre uma relação 

dependente da identidade do outro. Não existe identidade sem significação, assim 

como não existe identidade sem poder (CEREZER, 2007, p. 01). 

 
 

Um dos aspectos positivos disso, é que os sujeitos sempre têm a possibilidade de 

reagir às relações de poder e de alterá-las, refutando a lógica prescritiva e determinista que 

discursos e práticas dominantes de um dado período histórico tomam como positivas e 

vantajosas (Carvalho & Gastaldo, 2008). Esse tem sido o pensamento que permeia as análises 

dos pesquisadores que adotam discussões pós-estruturalistas. 

Esse é, contudo, um caminho ainda em construção. Salientando que os passos dados 

foram iniciados por grupos de minorias étnico-raciais e feministas nos Estados Unidos que 

não se sentiam representados pelas ideias europeias, mas que por não representarem todas as 

perspectivas também sofreram críticas de pesquisadores de outras partes do mundo que não se 

sentiam representados ou não aceitavam as definições dadas pelas/os norte-americanas/os. 

Ainda assim:  
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Teorias estruturalistas fundadas na constatação da existência de classes sociais, 

buscando denunciar a opressão e a exclusão de grupos sociais (como o feminismo da 

segunda geração e o neo-marxismo, entre outras) embasaram a produção de 

conceitos como a determinação social do empoderamento (CARVALHO E 

GASTALDO, 2008, p. 2031). 

 

  

O termo empoderamento
5
 surgiu para tentar definir formas de poder adquiridas por 

grupos minoritários, com pouco poder, ou emergentes e cuja definição tem diversas vertentes. 

Adotamos como definição para esse termo as análises de Léon (2001, p. 10): 

 

 

É preciso abarcar o empoderamento a partir de duas dimensões: uma coletiva e outra 

individual. O empoderamento implica, pois, no reconhecimento das restrições 

sociais a que a categoria está submetida e da necessidade de reversão dessa situação, 

por meio de mudanças em um contexto amplo/público e também em contextos mais 

específicos, ou individuais. 

 

 

Muito embora o uso do termo não seja frequente em algumas correntes de 

pensamentos, é aceito nas discussões porque esboça, principalmente, o processo pelo qual as 

mulheres ganham poder interior, criando possibilidades de expressão, autoconfiança, 

autoestima, identidade e, sobretudo, a capacidade de buscar e lutar pelos seus direitos, 

rompendo as barreiras sociais que favorecem não somente ao homem, como ao machismo. É, 

portanto uma forma de resistência, já que ameaça o poder machista e patriarcal. 

O termo nos parece válido à medida que, de acordo com Carvalho e Gastaldo (2008, 

p. 2031), para o pensamento crítico-social, fatos que compõem o cotidiano têm sempre 

inscrições ideológicas uma vez que todas as formas de pensar e fazer estão permeadas por 

relações de poder que necessitam ser problematizadas e compreendidas como produto de 

relações sociais e históricas que tendem a naturalizar e reproduzir desigualdades. 

De contrapartida, Foucault (1995) afirma que os sujeitos têm ou criam possibilidades 

de reação ao poder e podem com isso realizar feitos importantes como alterar as relações, já 

que as perspectivas que o poder traz são “transformadoras”, pois possuem ao mesmo tempo 

                                                
5 Cumpre destacar que o significado da categoria “empowerment” ou empoderamento como tem sido traduzida 

no Brasil, não tem um caráter universal. Tanto poderá estar referindo-se ao processo de mobilizações e práticas 

destinadas a promover e impulsionar grupos e comunidades - no sentido de seu crescimento, autonomia, melhora 

gradual e progressiva de suas vidas (material e como seres humanos dotados de uma visão crítica da realidade 

social); como poderá referir-se a ações destinadas a promover simplesmente a pura integração dos excluídos, 

carentes e demandatários de bens elementares à sobrevivência, serviços públicos, atenção pessoal etc., em 

sistemas precários, que não contribuem para organizá-los – porque os atendem individualmente, numa ciranda 

interminável de projetos de ações sociais assistenciais (GOHN, 2004 p. 23). 
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um caráter produtivo e emancipador, o que caracteriza qualquer ação que parta do mesmo, 

como libertária
6
. 

Acreditamos que antes de se tornar um termo, ou uma categoria, empoderamento é 

uma (re)ação que reflete uma ação libertária, ou de resistência. 

E nesse sentido, outro termo busca transgredir os poderes instituídos, tal termo é o de 

Gênero. De acordo com Scott (1989, p. 02) recentemente, as feministas começaram a utilizar 

a palavra “gênero” mais seriamente, no sentido mais literal, como uma maneira de referir-se à 

organização social da relação entre os sexos. 

Mas a proposição anterior era apontar ou destacar a mulher e posteriormente as 

mulheres num universo de opressão, discriminações e violências. Por isso, entendemos que 

analisar e entender o conceito, além de investigar o que o “termo” quer trazer, são importantes 

no sentido de destacar as ações e lutas realizadas por aqueles que defendem gênero como 

categoria. Nas deduções de Branco (1996, p. 105) é preciso: 

 
 

Tentar esmiuçar o que é entendido como género. Quando nascemos, a primeira 

diferença tomada em consideração é o nosso sexo (feminino ou masculino), que 

serve, assim, de primeiro elemento de identificação externa. Em seguida, faz-se a 

distinção (clássica) entre sexo e género: enquanto o sexo se refere às diferenças 

biológicas entre homens e mulheres, o conceito de género está associado à 

construção social da identidade sexual, construção que atribui aos dois sexos 

diferentes papéis, direitos e oportunidades. 

 

  

Nas discussões pós-estruturalistas encontraremos diferentes definições para a 

categoria Gênero, mas teremos entre essas definições o consenso de que Gênero expõe as 

diferentes formas como as relações são (re)produzidas, evidenciando opressões, 

desigualdades, violências, submissões e subversões entre os gêneros e não somente entre 

homens e mulheres. 

Todavia, o termo/categoria não fez vistas grossas, dado aos históricos seculares em 

que as mulheres estavam/estão submetidas aos anseios e desejos dos homens, a categoria 

serviu e serve para enfatizar as relações que submetem essas mulheres a uma situação de 

submissão, de subalternidade. Mas para Judith Butler, há uma armadilha nas tentativas de 

conceituar gênero: 

 
 

                                                
6 A realização deste movimento de resistência e criação vai de encontro, muitas vezes, àquilo que é socialmente 

aceito, podendo resultar em sanções sociais e econômicas para aquele que se rebela. Exatamente porque o poder 

é sempre exercido entre sujeitos do poder, cada qual com distintas capacidades e possibilidades para a ação, a 

resistência é sempre possível (CARVALHO & GASTALDO, 2008 p. 2036). 
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O gênero é o meio discursivo/cultural pelo qual a natureza sexuada é produzida e 

estabelecida como pré-discursiva, uma ‘superfície politicamente neutra sobre a qual 

age a cultura’. Isto é, o biológico acaba por ser (ou pode dizer-se mesmo que é) uma 

categoria já envolvida no próprio discurso cultural construtor da identidade dos 

indivíduos, sejam femininos ou masculinos. Ou, visto em modo colorido, a 

identificação primeira dos indivíduos passa pelos tons rosa ou azul (BUTLER, 2003, 

p. 25). 

 

 

Essa premissa aponta algumas definições do século passado, referindo-se à 

construção sociocultural dos comportamentos, atitudes, valores e sentimentos dos homens e 

das mulheres respectivamente, construção essa derivada de um processo histórico de práticas 

e de relações sociais de dominação e de poder, com manifestações em diferentes planos, tais 

como nos planos estatal, jurídico, familiar, laboral, educativo e, inclusivamente, dos meios de 

comunicação e informação (BRANCO, 1996).  

Ainda de acordo com Fariñas e Dulce (1996, p. 107) esta construção, não foi neutra, 

e sim seletiva, já que foi com base nas relações de poder que o gênero feminino foi sendo 

construído, ao longo dos tempos, como algo inferior e, portanto, como objeto de 

marginalização e de exclusão social e política. 

Já no seu uso mais recente e para autoras que se posicionam como feministas, a 

categoria se apresenta como um importante viés analítico da sociedade, e mais precisamente 

para geógrafas/os, uma forma de compilar nas análises a sociedade e o espaço. Esse é um 

esforço encontrado nos trabalhos de Janice Monk, Maria Dolors García-Ramon, Tovi Fenster, 

Joseli Silva, Doreen Massey, Linda McDowell, Rosa Ester Rossini entre outras. 

Todavia, de acordo com Scott (1989) o “gênero” parece ter aparecido primeiro entre 

as feministas americanas que queriam insistir no caráter, fundamentalmente, social das 

distinções baseadas no sexo. Assim, 

 

 

A palavra indicava uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de 

termos como “sexo” ou “diferença sexual”. O gênero sublinhava também o aspecto 

relacional das definições normativas das feminilidades. As que estavam mais 

preocupadas com o fato de que a produção dos estudos femininos centrava-se sobre 
as mulheres de forma muito estreita e isolada, utilizaram o termo “gênero” para 

introduzir uma noção relacional no nosso vocabulário analítico. Segundo esta 

opinião, as mulheres e os homens eram definidos em termos recíprocos e nenhuma 

compreensão de qualquer um poderia existir através de estudo inteiramente separado 

(SCOTT, 1989, p. 02). 

 

 

O uso do termo para guisa de uma categoria começou a ser fomentando apenas 

quando algumas feministas procuraram dar cientificidade às vozes femininas, no caso das 

antropólogas ao incluir as vozes femininas na etnografia, para as historiadoras ressaltar a 
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presença feminina nos processos históricos, a Sociologia, a Psicologia tenderam a 

acompanhar os passos dados pela Antropologia e História. Mas para Machado (1998) o uso 

como categoria ocorreu: 
 

 

Foi, com certeza, na “desconstrução” derrideana que inspirou o processo analítico da 

“desconstrução de gênero” desenvolvida pelas feministas no mundo anglo-saxão em 

substituição aos impasses metodológicos dos “estudos de mulheres”. A variedade de 

métodos desconstrucionistas acompanha a variedade dos olhares derivados dos 

diferentes lugares teóricos e políticos de fala. Para além de sua diversidade, a(s) 

metodologia(s) da desconstrução de gênero supera(m) impasses dos “Estudos de 

Mulheres”. Estudos sobre a condição, a situação e a posição das mulheres não 

pareciam ser capazes de responder aos desafios feministas, pois tendiam a se tornar 
descritivos e reiterativos, reificando a situação das mulheres. De outro lado, não 

respondiam aos anseios e desafios de um pensamento analítico e teórico 

(MACHADO, 1998, p. 107). 

 
 

Mais do que um termo ou uma categoria, o gênero estaria assim se tornando um novo 

paradigma? Talvez essa não seja a preocupação principal das/os estudiosas/os
7
. O que vem 

sendo suscitado tanto para aquelas/es que adotam as perspectivas feministas, quanto para 

as/os que a adotam as perspectivas de gênero são, quais as contribuições que estes estudos 

trazem para a ciência atualmente.  

Cremos que uma das contribuições vai de encontro com as afirmações de Michele de 

Perrot (1998) quando propunha a escrita de uma história das mulheres: 

 

 

Escrever uma história das mulheres é um empreendimento relativamente novo e 

revelador de uma profunda transformação. [...] Também significa criticar a própria 

estrutura de um relato apresentado como universal, nas próprias palavras que o 

constituem, não somente para explicitar vazios e os elos ausentes, mas para sugerir 

uma outra leitura possível (PERROT, 1998 p. 09). 

 
 

Em nossa análise tais reflexões demoraram a adentrar nos campos científicos da 

Geografia (urbana, agrária, da população, etc.), e demoraram mais ainda para se fomentar 

campo científico próprio. Isso é consequência daquilo que a professora Joseli Silva costuma 

chamar em suas palestras de “campos de saber engendrados de poder”. Ademais, 

 

 

                                                
7 Concordamos com as premissas de Machado (1998) ao afirmar que romper com os estudos da substancialidade 

do que é a mulher e do que é o homem e com a determinação do biológico sobre o sexo é construir um novo 

paradigma, os estudos de gênero conseguiram construí-lo. Os estudos de gênero reivindicam radicalmente o 

simbólico, no sentido forte da simbolização como englobante do cultural, social e econômico e da simbolização 

como o não biológico, como o não natural, isto é, o social pensado na sua antinomia com o biológico. Trata-se 

da construção de um paradigma que reivindica, radicalmente, o caráter simbólico das relações de gênero e que 

aponta tanto para uma diferenciação quanto para uma indiferenciação, para um número qualquer de gêneros e 

para a instabilidade de quaisquer caracterizações (MACHADO, 1998, p. 112). 
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e talvez mais importante, o “gênero” era um termo proposto por aquelas que 

defendiam que a pesquisa sobre mulheres transformaria fundamentalmente os 

paradigmas no seio de cada disciplina. As pesquisadoras feministas assinalaram 

muito cedo que o estudo das mulheres acrescentaria não só novos temas como 

também iria impor uma reavaliação crítica das premissas e critérios do trabalho 

científico existente. “Aprendemos”, escreviam três historiadoras feministas, “que 

inscrever as mulheres na história implica necessariamente a redefinição e o 

alargamento das noções tradicionais do que é historicamente importante, para incluir 

tanto a experiência pessoal e subjetiva quanto as atividades públicas e políticas. Não 

é exagerado dizer que por mais hesitante que sejam os princípios reais de hoje, tal 

metodologia implica não só em uma nova história das mulheres, mas em uma nova 
história”. A maneira como esta nova história iria simultaneamente incluir e 

apresentar a experiência das mulheres dependeria da maneira como o gênero poderia 

ser desenvolvido como uma categoria de análise (SCOTT, 1989, p. 03-04). 

 
 

Assim, na Geografia os estudos de gênero vêm para lançar-se como outra reflexão 

sobre o espaço, imprimir outras possibilidades de análises e enfatizar a importância de todas 

as dimensões das escalas, desde aquela que vê a mulher como universal (única), até aquela 

que a trata como sujeito transformador do espaço (lugar, território, paisagem, cultura, etc).  

Além disso, já que desisti de algumas dualidades, dicotomias e binarismos, traz para 

o espaço uma intersecção de categorias, buscando com isso compilar algumas das principais 

reivindicações de gênero em outras ciências como, a ainda, separada relação público/privado, 

dentro/fora, homem/mulher entre outras. 

Portanto, orientam-se aí as justificativas de nossa escolha pelas reflexões, discussões 

e análises pós-estruturalistas. Não é uma tentativa de negar o pensamento marxista (e seus 

diversos segmentos e alas), mas de afirmar que as relações socioespaciais não podem ser 

analisadas apenas pelo viés das relações econômicas e mesmo que sejam, que estas 

reconheçam as diversas temporalidades, tornando/reconhecendo que qualquer fenômeno 

espacial é político (até mesmo/inclusive o pessoal). 

E sendo político, é geográfico. 

 

 

1.2  Pressupostos para uma Geografia Feminista? 

 

Em 1960 na denominada segunda fase da Segunda Onda do Feminismo, onde 

mulheres estavam organizadas em prol de mais espaço, mais voz, buscando serem ouvidas 
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pela sociedade, ecoou pelas passeatas o grito de guerra que mais a frente seria a bandeira de 

luta de várias alas feministas até os dias atuais – “o pessoal é político”
 8
.  

A afirmação de que o pessoal, também é político, foi na verdade uma tentativa de 

evidenciar que as estruturas pessoais (casamento, casa, filhos, religião, etc.) estavam sendo 

usadas como forma de opressão às mulheres e que essas opressões deveriam ficar silenciadas 

já que o pessoal, o íntimo e o privado não deveriam ser revelados, desvendados, discutidos e, 

portanto, politizados.  

Algumas vezes, explicitamente, mas frequentemente, de maneira mais implícita, 

perpetua-se a ideia de que essas esferas são suficientemente separadas, e suficientemente 

diferentes, a ponto de o público ou político poderem ser discutidos de maneira isolada em 

relação ao privado ou pessoal (OKIN, 2008, p. 305). 

Está aí o terreno fértil para a produção social dos binarismos, a ponto de torna-los 

institucionais, ou seja, instituições a serem seguidas rigorosamente. É também espaço de 

dualismos, conservando apenas duas possibilidades de alternâncias, sendo que uma, vai estar 

sempre sobrepondo à outra. Os casos mais comuns que dialogam com nossa premissa são os 

dualismos Mulher/homem, feminino/masculino, ou ainda, macho/fêmea. Para Massey: 

 

 

Os dualismos profundamente enraizados estruturam a identidade pessoal e a vida 

cotidiana, e isto tem consequências para a vida de outras pessoas, porque estrutura, 

por sua vez, a prática das relações e dinâmicas sociais, e extrai a codificação do 

feminino e do masculino dos fundamentos sócio filosóficos mais profundos da 

sociedade ocidental (MASSEY, 2009, p. 81). 

 

 

A questão apontada acima por Massey nos remete as “prisões” sociais a que os 

indivíduos estão submetidos. Só se pode ser “isso ou aquilo”, e se você é “isso”, não pode ser 

“aquilo” respectivamente. Não existe a possibilidade de serem os dois, ou não ser nenhum. 

Isso diz muito sobre a sexualidade, mas principalmente, sobre a identidade. 

Nas análises de McDowell (1999) essas divisões binárias têm muito a ver com a 

produção social do espaço, com a definição do que é ambiente natural e do que ambiente 

fabricado/construído (social) e com as regulações que influenciam quem ocupa um 

determinado espaço, e quem é excluído dele. 

                                                
8 Esse segundo movimento durou até a década de 1980 e recebeu o slogan “O pessoal é político”, que foi 

cunhado pela feminista Carol Hanisch. A nova fase identificava o problema da desigualdade como a união de 

problemas culturais e políticos, encorajando as mulheres a serem politizadas e combaterem as estruturas sexistas 

de poder (GASPARETO JÚNIOR, 2011). 
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São essas interposições que aproximam a Geografia do Feminismo e vice versa. Pois 

os lugares são espaços que acolhem as relações instituídas pelo/para os gêneros. As relações 

sociais ou relações de gênero encontram no espaço, independentemente de suas escalas, os 

elementos para sua produção e reprodução, enfatizando, portanto, não só os sujeitos, como os 

espaços desses sujeitos. 

Portanto, é nesse encontro sujeito-espaço, que o feminismo encontra nas/nos 

geógrafas/os um campo para discussões e análises, pois as mesmas apoiam-se nas categorias 

geográficas para entender situações de conflitos, ou, de mediações entre o cotidiano, sujeito e 

espaço. De acordo com McDowell (1999) isso acontece por que: 

 
Os espaços surgem das relações de poder; as relações de poder estabelecem as 

normas; e as normas definem os limites, que são tanto sociais, como espaciais, 

porque determinam quem pertence a um lugar e que é/será excluído, assim como a 

situação local de uma determinada experiência (MCDOWELL, 1999 p 19). 

 

 

A postura adotada pelas autoras e geógrafas feministas nos trazem algumas pistas de 

como o machismo ou as “normas do homem” funcionam. Sobretudo na ciência, que além de 

não poder/querer extrapolar seus próprios muros, mantinha com a sociedade, relações estreitas 

e restritas, principalmente, com o espaço destinado às mulheres – o privado. 

No entanto, entendemos que o espaço destinado às mulheres (o privado), ao contrário 

da maneira como vem sendo abordado, não se dissocia do público, uma vez que, mesmo com 

as restrições, e a revelia do que é “ordenado”, as mulheres dialogam com constância com a 

política, negociam com a economia e com o trabalho, tornando cada vez mais, esses 

ambientes em espaços do cotidiano.  

Como têm sido estabelecidos, os seres humanos, o conhecimento e as instituições 

sociais estão sujeitos a divisões desiguais de gênero que, por sua vez, os definem. Sejam quais 

forem as variações, os homens têm vantagens – mesmo com as transformações da condição 

feminina de umas décadas pra cá –, ainda assim, os homens, como grupo social continuam 

sendo maioria no topo do poder das sociedades contemporâneas. E isto vale também para as 

instituições acadêmicas (MCDOWELL, 1999, p. 47). 

Não é difícil perceber também, essa nuance na Geografia. Basta investigar algumas 

pistas dadas pelas autoras feministas que apontam nessa ciência, alguns espaços de evidências 

masculinas (e machistas), assim como os espaços negligenciados ou de exclusão de mulheres, 
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que foram, inclusive, um dos aspectos responsáveis pela tardia abordagem geográfica de 

gênero. Isso: 

Apesar daquele período decisivo para os estudos feministas que se estenderam do 

começo dos anos setenta ao final dos anos noventa e as grandes transformações no 

âmbito da Geografia, que transformaram a natureza da disciplina e sua forma de 

relacionarem-se com o mundo real, as sedes dos departamentos e as cadeiras dos 

comitês decisórios seguem nas mãos dos homens (MCDOWELL, 1999 p. 47). 
 

 

É aí, na Geografia, que uma pista que se revela. Justamente nessa definição de 

espaços para quem. O público para o homem, principalmente, heterossexual, branco, europeu, 

rico ou proveniente de uma classe aceita socialmente. O privado destinado às mulheres, no 

geral, diferenciadas apenas pelos tipos de opressões e pelos sistemas a que estão submetidas 

socialmente. Outra pista é dada por Silva (2009, p. 32) ao afirmar que: 

 

 

Apenas quando assumirmos a postura de que o discurso científico é uma construção 

social e desenvolvermos uma atitude crítica sobre os modos de se “fazer geografia”, 

duvidando da consagração das “verdades” estabelecidas pela versão hegemônica 

difundida na historiografia do pensamento geográfico, é que compreenderemos as 

razões das ausências de determinados sujeitos como agentes produtores do discurso 

científico geográfico. 

 

 

Para a maioria das geógrafas, que se autodefinem feministas, o desvendar das 

relações de gênero não é uma tarefa fácil, pois é preciso assumir (como afirmado por Silva) 

novas posturas e isso, por vezes, quer dizer assumir outros ou novos caminhos. Essa postura 

assumida traz em si, a primeira revolução, pois essas geógrafas já não admitem mais essa 

dicotomia público/privado. 

O privado é levado ao público à medida que essas pesquisadoras passam a assumir 

pesquisas nos espaços menores, e nos trazem categorias “escondidas” ou silenciadas por 

outras mais recorrentes. E o público, o político é levado ao privado na medida em que, 

visando emancipação, as mulheres extrapolam os “lugares” destinados a elas, e ao 

subverterem, entendem que privado não são os espaços, mas as condições que as mantém 

presas, não aos lugares, mas a comandas e regras sociais.  

Essa nossa análise ficou mais evidente ao lermos sobre os motivos que levaram a 

geógrafa Linda McDowell a enveredar-se pelos caminhos do feminismo na Geografia. Não é 

difícil nos encontrar nas palavras dessa autora: 
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A reflexão sobre minha vida e sobre as transformações que tenho experimentado na 

Geografia me levou a examinar meu próprio compromisso com os estudos 

feministas, e cheguei a uma conclusão que eu fui feminista durante toda minha vida, 

embora não tivesse consciência disso durante meus primeiros vinte anos ou não se 

coincidia, durante algum tempo, meu trabalho acadêmico com minhas ideias 

políticas (MCDOWELL, 1999, p. 50). 

 

 

Teço uma crítica sobre as diferenciações de lugares concretos/específicos, 

diferenciando, por exemplo, o centro comercial do posto de trabalho, a rua da casa, o 

bairro (local) dos lugares mais anônimos de ruas urbanas e zonas públicas. Eu sei 
bem que algumas dessas distinções são artificiais e frágeis e, com efeito, são porque 

os lugares territorialmente estão presos a diferentes escalas espaciais e porque são 

também construções sociais (MCDOWELL, 1999 p. 55). 

 

Não por outro motivo, encontramos nos questionamentos de McDowell indagações 

parecidas com as que formulamos ao longo dos estudos geográficos, quando do encontro 

entre espaço e sujeito, aponta para nós a categoria Gênero. Essa categoria é um investimento 

das geógrafas feministas. 

E não apenas isso, de acordo com nossas leituras recentes, talvez por herança do que 

foi discutido, debatido e enfrentado na década de setenta, tem se produzido muitos trabalhos a 

partir da Geografia feminista, sobretudo, aqueles que abordam a dominação masculina e 

alienação dos espaços para mulheres. 

A Geografia nesse sentido, ao contrário do que muitos pensaram, acompanhou os 

movimentos feministas e tentou (e ainda tenta) incorporar no interior de suas análises sobre o 

espaço, investigações, pesquisas e análises sobre as condições em que as mulheres estão 

submetidas e mais do que isso, de como o gênero são vistos socialmente. 

Nesse contexto, a Geografia, assim como os estudos feministas em várias disciplinas 

colocaram na agenda, uma nova categoria de análise – “gênero”. E ao fazê-lo, levanta 

(muitas) novas questões sobre distinções prévias entre as esferas pública e privada (OKIN, 

2008). 

É certo também que desde as origens das organizações feministas no âmbito da 

Geografia (que data desde os anos setenta), desde o princípio, as abordagens tem pelo menos 

duas facetas: uma indagação sobre a geografia dos gêneros, e sempre que possível, procura 

uma atuação alternativa a vigente (MCDOWELL, 1999 p. 47). 

Dessa aproximação da Geografia com o feminismo, alguns campos de análises foram 

enriquecidos a partir da aceitação de novas categorias de análises, isto é, não foi só um novo 

modo de pensar que interagiu no seio da ciência, mas também, novos sujeitos, novos métodos 
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e práticas, bem como, geógrafas e geógrafos com uma criticidade voltada para o espaço, 

levando em conta várias dimensões de análises. 

Dentre as contribuições do feminismo, podemos destacar duas que foram essenciais 

para a ciência geográfica, as abordagens e estudos de gênero, que buscam se constituir 

enquanto categoria de análise e os movimentos sociais que buscam, entre outros objetivos, 

algumas resignificações. Isso é de fato possível, uma vez que: 

 

O feminismo propõe a[s] mulher[eres] um compromisso político e uma mudança 

para si e para o mundo. [...] e levanta um compromisso para a plena apreciação do 

que as mulheres registram, articulam e idealizam em aspectos culturais: as 
intervenções no campo do sentido e da identidade que vem desse lugar chamado “a 

mulher” ou “o feminino”. O feminismo se refere também, a uma revolução teórica 

na compreensão dos conceitos de arte, cultura, mulher, subjetividade, política, etc; 

mas não implica uma unidade no campo teórico, na perspectiva adotada ou ainda, 

uma posição política. O feminismo tem se identificado com um movimento de 

mulheres no qual é importante desde o ponto de vista histórico, mas principalmente, 

porque no momento atual tem autonomia como lugar onde situam-se as questões de 

gênero, e estas vem adquirindo um significado político e teórico importante 

(MCDOWELL, 1999, p. 22). 

 

 

Para a ciência geográfica ou para alguns dos seus cientistas, as contribuições do 

feminismo abarcam, ou extrapolam as questões relacionadas às mulheres e/ou ao gênero. As 

evidências de que a Geografia feminista tem ampliado as perspectivas de pesquisas e análises 

estão presentes nas bibliografias de diversas universidades, institutos e grupos acadêmicos, 

bem como em movimentos sociais. 

No entanto, mais do que um prenuncio e advertências teóricas, as geógrafas 

feministas têm, com efeito, nos alertado para outras contribuições do feminismo na Geografia. 

Isso reflete tanto na História do Pensamento Feminista na Geografia, quanto na construção de 

um pensamento feminista latino-americano na Geografia. 

Para Janice Monk
9
, algumas contribuições podem ser facilmente percebidas: 

 Questionamento da tendência central da disciplina, bem como de suas respostas a 

essas questões, as teorias e métodos de fazer pesquisa; 

 O alerta de alguns estudos como, por exemplo, o de migrações, para não excluir a 

metade do mundo dos postulados; 

 Atenção as questões da subjetividade e identidade; 

                                                
9 Em entrevista concedida a professora Joseli Maria Silva em 2010. In: Revista Latino-Americana de Geografia e 

Gênero, Vol. 1, No 1, 2010. Doravante citaremos Monk (2010). 
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 O alerta para não promover práticas sexistas, comuns em outras ciências; 

 Os trabalhos produzidos pelas/os geógrafas/os feministas tem tido a preocupação em 

contextualizar seus lugares e tempos; 

 Pois, lugares e tempos são importantes na vida de mulheres; 

 O entendimento que há (com muita força) ainda, lugares diferentes para mulheres e 

homens dentro da disciplina/ciência geográfica. 

Não por outros motivos, o feminismo na Geografia e nas demais ciências tem o 

compromisso com um projeto político. Nesse sentido, concordamos com as definições de 

McDowell (1999, p. 22) sobre o feminismo e seus campos de atuações: “o feminismo é tanto 

um movimento político como um campo teórico de análise”. Ou seja, 

 

 

a definição reflete, como não podia ser de outro modo, a própria experiência das 

geógrafas e cientistas sociais, dedicadas aos estudos das atuações políticas e os 

comportamentos cotidianos – tanto em seu aspecto material, como em suas 

intervenções de representação. [...] Por outro lado, sua definição, além de parecer 

excepcionalmente precisa e completa, salienta a diversidade da teoria feminista, o 

que ressalta ainda mais sua importância (MCDOWELL, 1999, p. 22). 
 

 

É preciso salientar que essas compreensões na Geografia foram auxiliadas pelas 

contribuições das correntes pós-estruturalistas, cujas críticas levantadas foram calcadas no 

apelo as diversidades, tanto de feminilidades, quanto de masculinidades, não diminuindo a 

importância das análises estruturais, ao contrário, essas trouxeram a possibilidade do 

desenvolvimento do pensamento complexo ou da não banalização dos objetos de pesquisa na 

Geografia. 

Assim, a ideia dita e repetida por geógrafas feministas como McDoweel, Massey e 

Monk, de que é preciso derrubar, ou ponderando, é preciso desconstruir primeiro, para 

reconstruir depois, deixa evidente que essas autoras falam e clamam de que é preciso falar 

sobre perspectivas feministas na Geografia. E com toda certeza, essa busca de se falar em 

perspectivas tornou-se menos difícil após o pós-estruturalismo. 

Isso traz uma sensação de sintonia de acordo com Monk (2010), pois os movimentos 

sociais que floresceram na sociedade no início dos anos setenta, viram uma nova geração de 

mulheres buscando vidas profissionais e elas foram influenciadas pela nova consciência, que 

trouxeram para seu trabalho quando buscavam (e frequentemente lutavam) por posições em 

universidades. 
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Obviamente, nas análises de Silva (2009), essa nova consciência e busca por outras 

formas de pensamentos, foram auxiliadas pelas correntes pós-estruturalistas e também por 

crer que os grupos subordinados são ativos e exercem um contra poder à ordem estabelecida – 

pois o poder apresenta fissuras e implicam múltiplos feixes de relações – dando corpo as 

Geografias feministas, visando questionar e também combater os princípios que organizam as 

produções discursivas da ciência hegemônicas, que são os mesmos que produzem os silêncios 

e as ausências. 

Nesse sentido, a Geografia que foi produzida até meados da década de 70, foi uma 

geografia exclusiva e de exclusões, as geografias que se configuram a partir da década de 80, 

abrem novas perspectivas, mas dessa vez estavam voltadas para uma reavaliação 

epistemológica de suas correntes de pensamentos e seus métodos.  

É tolice achar que as tendências de pensamentos são independentes de paradigmas 

predominantes, ou de estruturas de poder, de forças sociais. Para que haja uma possibilidade 

de se construir formas de pensamentos emancipatórios, é preciso entender e pensar o 

conhecimento como construção social, cultural e política, entrelaçados com relações de poder 

(MONK, 2010). 

As análises de gênero tem especial atenção das geógrafas feministas assim. Outras 

categorias tem tido especial atenção dentro do âmbito das análises. Por exemplo, tem tido 

especial atenção, as análises sobre diversidade (não apenas as de gênero), além das (grandes) 

contribuições que o lugar pode fornecer, no sentido de entender as diversas maneiras de ver o 

mundo e de atuar sobre ele, isto é, descobrir quais papéis são desempenhados por mulheres e 

homens nos lugares comuns e particulares. 

Nas proposições de Butler (1993), que não fala especificamente de lugar, mas 

“contextos que dominam”, a construção social de gênero, tanto a passada como a atual, se 

mantém ao longo do tempo, graças aos “comportamentos de gênero”, onde o parâmetro 

regulador que representa a heterossexualidade obriga a maioria das pessoas a comporta-se 

conforme as normas hegemônicas, definindo por sua vez, papéis e comportamentos 

masculinos e femininos em cada contexto societal específico. 

Para McDoweel (2000, p. 44), portanto, o significado de ser homem ou ser mulher 

depende de um contexto, que é oferecido pelo espaço, e é relacional e variado, embora esteja 

submetido às leis e regulações de cada época, que estabelecem o que pode ser permitido e o 

que pode ser um ato transgressor. 
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Haveria, assim, nas especificidades dos lugares, uma característica encontrada nos 

territórios de modo geral – os espaços que mandam e os espaços que obedecem, ou que estão 

subordinados ou tornam-se subalternos. 

Esses espaços que mandam e espaços que obedecem são regidos por relações de 

poder, nas dimensões que variam desde a política, a economia, até a ordem estabelecida como 

social; aquela que não admite o diferente, o outro. Um exemplo dessa ordem social 

estabelecida é dado por McDowell (1991) que sustenta a afirmação de que as estruturas 

sociais e geográficas da organização do Capital criam, constantemente, formas diferentes de 

exploração das classes trabalhadoras, reduzindo-as apenas isso. 

Silva (2009) corrobora com esse pensamento de McDowell, pois para a autora a 

Geografia incorporou, através das geógrafas feministas, as análises geográficas da produção 

dos capitalistas e da reprodução social à dimensão das relações de gênero, que são mediadas 

pelas diferentes escalas espaciais. 

As contestações dessa ordem social estabelecida, ou desses espaços que mandam ou 

que obedecem, são também, categorias que estabelecem intersecções com as relações de 

gênero. Não por outro motivo, os movimentos sociais que já consolidavam novas forças 

políticas em várias partes do mundo (estabelecendo aí uma intersecção com o espaço), 

buscam transformar os lugares e também os pensamentos. 

Essa é outra análise que os estudos feministas estão buscando resgatar na Geografia 

– dos movimentos sociais. Assume-se que esses movimentos sociais evocaram, sobretudo, a 

emergência de novos atores políticos, deslocando e descentrando a identidade dos sujeitos e 

ampliando e esmiuçando não só na Geografia, as escalas de análises, principalmente, aquelas 

ligadas às relações sociais do cotidiano, do privado e do “não político”.  

Adicionalmente, estudos feministas tem sido o ponto central em promover a 

atenção a métodos qualitativos, e as questões filosóficas e metodológicas, tais como aspectos 

da subjetividade, de ‘reflexibilidade’, ‘posicionalidade’, as interações das identidades, e 

aspectos da vida, tais como emoções que estão entrelaçados com as experiências e formas de 

espaços e lugares (MONK, 2010). 

Concordamos com Silva (2009) quando afirma que a Geografia é um saber que se 

desenvolve atrelado aos contextos histórico-geográficos e aos recursos de interpretações 

disponíveis, como as técnicas e as teorias. É preciso salientar ainda, de acordo Monk (2010) 

que as ideias que agora permeiam as múltiplas áreas da Geografia Humana (cultural e social), 
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não têm apenas o Gênero como ponto central das análises, mas trazem os movimentos como 

base para o entendimento daquilo que se investiga, além de teorias, todavia, é preciso ver que 

diferença elas fazem, ou podem fazer na sociedade, pois é preciso colaborar e comunicar além 

do campo acadêmico local. 

Por isso, além do gênero, os movimentos sociais compõem, nesse sentido, os 

saberes científicos e suas formas de interpretações da realidade estão ligadas as pautas 

levantadas pela sociedade, antes representadas pelos ensejos das classes sociais, hoje 

conclamados pelas reivindicações de gênero, raça, etnia, cidadania, que não mais se 

encontram isolados. 

Nessa interseção com o espaço, os movimentos sociais conseguiram “abrir” nas 

mais diversas ciências, um diálogo entre público e o privado, o que para as relações de gênero 

foi sumariamente importante, uma vez que, os espaços privados e públicos são constituidores 

de uma mesma realidade socioespacial, portanto, não são dicotômicos, mas dialéticos. 

Mas, um dos estigmas mais profundos carregados por nós geógrafas/os feministas, 

sem dúvida diz respeito a silenciosa ruptura com o marxismo. Isso não se deve ao que 

trivialmente se ouve nas discussões sobre feminismo e marxismo, de que Marx não falou de 

mulheres. O elo foi profundamente abalado pelas sucessivas investidas de sufocar discussões 

e diálogos que estivessem fora do âmbito crise, do viés econômico e que não fossem 

exclusivamente sobre a linha e ordem de Classe. Ao nosso modo de ver, um erro. 

É inevitável, ou melhor, é fácil compreender nas proposições de algumas 

percussoras das geografias feministas e também das pós-coloniais como McDowell, Massey, 

Garcia-Ramón, Silva entre outras que: 

 

 

As geógrafas feministas entendiam que as questões de gênero, que envolviam as 
relações de dominação/subordinação, não podiam ser tratadas de forma isolada, mas 

sim, intrinsecamente às lutas de classes, para superar a totalidade dos sistemas de 

exploração presentes nas sociedades, implicando assim, a abolição de outras formas 

de opressão, entre elas, a opressão das mulheres (SILVA, 2009, p.33). 

 

 

Das grandes contribuições dos estudos pós-coloniais, conjuntamente com as críticas 

feministas, do movimento de negro e dos grupos chamados subalternos, sem dúvida uma das 

mais importantes é aquela que entendia que o mundo não poderia mais ser explicado apenas 

pela crise. Aliás, na Geografia, depois da Geografia Crítica não se pode mais pra dizer que 

não existem conflitos. 
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Ainda na Geografia, no campo empreendido pela Geografia Cultural, os conflitos à 

medida que eram identificados como campo de conhecimento, não recebiam ou não recebem 

como tratamento a tão famosa dualidade geográfica, a ponto de tornar qualquer fator 

indiferente a esses conflitos, como dicotômico. 

Pelo contrário, o movimento emergente da chamada Nova Geografia Cultural 

segundo Silva (2009), firmou alianças promissoras (inclusive com as geografias feministas), 

fortalecendo o dialogo com diversos campos e as demais áreas da ciência geográfica. 

Podem-se citar alguns resultados promissores dessa intersecção entre dualismos e 

dicotomias presentes nos estudos do campo e da cidade (urbano/rural), do espaço ao lugar 

(local/global), espaços de relações sociais e espaços de produção e circulação, sistemas de 

objetos, sistemas de ações, fixos e fluxos, corpo e mundo. 

Acreditamos que por essas aproximações, a dimensão da mobilidade tornou-se mais 

fortalecida, apesar das dualidades e dicotomias existentes na Geografia. Através dos 

movimentos sociais e socioespaciais, tem se cada vez mais uma aproximação das categorias. 

Além de haver, uma vigilância (ontológica, epistemológica e metodológica) acerca dessa 

mobilidade, como afirma Moraes (1996, p. 35): “tendo, todavia, o cuidado em não perder a 

sutileza do movimento dos fenômenos atinentes ao universo da cultura”. 

Ou como analisa Porto-Gonçalves (2001), falar na ordem de significações é, falar de 

questões que nos remetem ao campo da cultura. A cultura é, assim, um modo de 

produção/satisfação de necessidades.  

Ora essa interposição entre necessidade e seus sinônimos (ímpeto, miséria, 

motivação, precisão, privação) vem de encontro com o que, atualmente o mundo se 

(re)desenha. Isto é: 

 

O modo de produção/satisfação das necessidades, central em qualquer cultura passa, 

cada vez mais, a ficar sob o controle de instituições regidas por uma lógica 

econômica, agora universal, não só como lógica, mas porque se impõe, em todo 

mundo, pelo controle político do que se convenciona a chamar de globalização. [...] 

e instrumenta-se o poder, aquele que pelo senso comum chamamos de poder 
econômico e que estar a exigir uma reflexão que o transforme em um conceito que 

nos ajude a compreender a complexa dinâmica do mundo atual (PORTO-

GONÇALVES, 2001, p. 386). 

 

 
 
 

Eis uma pista fornecida por Porto-Gonçalves. As contestações do poder e da forma 

como as relações estão a se reproduzir pelo espaço, já que é “desnecessário apontar as 
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resistências e contradições que essa reorganização societária vem provocando” são as 

possibilidades atuais de enfrentamento, auxiliadas pela dimensão da mobilidade e que podem 

ser facilmente entendidas como movimento dos movimentos sociais. 

Num dos momentos dessa reavaliação foi que o movimento feminista encontrou 

brechas para inserir um pensamento crítico sobre a condição da mulher, a princípio, a mulher 

urbana, de classe media e heterossexual. Foi com as críticas advindas do movimento negro, 

articuladas pelas mulheres negras é que a própria crítica feminista teve que rever seus 

postulados, suas avaliações e por fim suas epistemologias em outros campos do saber, que 

não estivessem totalmente influenciados pela corrente de pensamento dominante. 

Isso ocorreu, porque ainda na década de 80, segundo Silva (2009), os estudos 

feministas foram fortemente influenciados pelo marxismo e pela noção de patriarcado
10

, 

vinculando as lutas de classes aos estudos das mulheres e mais tarde as desigualdades de 

gênero. Assim, 

 

as criticas das mulheres negras e das mulheres do Terceiro Mundo
11

, contribuíram 

para os debates epistemológicos que transformaram os modos de produzir o 

conhecimento, por parte das feministas, as quais passaram a conceber a ciência 

como uma meta narrativa de um saber pretensamente neutro e universal, também em 

termos de raça e sexualidade (SILVA, 2009,  p. 39). 

 

 

Sem dúvida, das grandes contribuições das críticas direcionadas às críticas 

feministas, uma das mais importantes e fundamentais, foi a adoção do conceito de Gênero 

pelas geógrafas feministas, permitindo avanços teóricos e metodológicos, além da ampliação 

do campo de estudos, já que o espaço passou a ser um importante elemento para a 

compreensão das relações de gênero. 

“Começamos a vislumbrar a possibilidade histórica de caminhar para além de uma 

internacionalização meramente financeira” (PORTO-GONÇALVES, 2001, p. 387). Os vários 

ensejos dos vários segmentos sociais, afastados de qualquer possibilidade de se inscrever 

como protagonistas de direitos podem agora, ao menos ousar experimentar formas de 

                                                
10 O Patriarcado é compreendido pelas geógrafas feministas como um sistema de relações hierarquizadas, no 

qual os seres humanos detêm poderes desiguais, com a supremacia da autoridade masculina sobre a feminina em 

diversos aspectos da vida social, abrangendo desde os sistemas econômicos e sistemas jurídico-institucionais até 

regimes cotidianos do exercício da sexualidade (SILVA, 2009 p. 33). 

 
11

 Vale destacar a fala da Professora Doutora Olga Cabrera no Seminário Interno da disciplina Espaço, Cultura e 

Poder: Geografias Pós Modernas e Pós Coloniais que veio elucidar alguns pontos das contribuições dos 

chamados países subalternos. 
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organizações e de visibilidades e mais do que isso, são, atualmente forças motrizes para 

diversas organizações em que a luta de classe está presente. 

Isso porque para Silva (2007, p. 13) cada organização espacial é produto e condição 

das relações de gênero instituídas socialmente, contudo, hierarquizadas, com primazia dos 

homens em relação as mulheres, para depois serem socialmente divididas em classes e níveis 

sociais. 

Assim, há um esclarecimento, ou até mesmo uma justificativa de que há tentativas 

nos estudos das geografias feministas em construir um corpo teórico, não só preocupado 

apenas com as discussões de gênero ou com as conceituações dessa categoria, bem como de 

suas subdivisões de estudos e análises, mas estão sim, preocupadas em lançar suas análises de 

maneira a referendar o espaço e suas respectivas escalas, até porque não há como fazer 

nenhuma análise de gênero sem levar em conta onde estão localizadas essas relações e como 

elas se reproduzem nesses espaços. 

Foi a partir desse esclarecimento que se iniciou outro processo nos estudos de gênero 

dentro da Geografia. O entendimento de que qualquer análise de gênero não pode ser feita de 

forma isolada, ou isolar a categoria para analisar as relações. Pelo contrário, as análises de 

gênero estão interseccionadas com outras categorias, inseridas em outras análises e dessa 

forma, dialogam facilmente com as categorias essenciais a Geografia e as ciências sociais. 

De acordo com Silva (2009), nesse sentido é preciso esclarecer que, embora as 

geografias feministas lutassem por um espaço teórico e político em que os eixos de poder das 

diferenças de gênero pudessem ser analisados, isso não quer dizer que as diferenças possam 

ser isoladas conceitualmente de outras categorias de estruturação social, como classe, raça, 

religião, sexualidade e assim por diante. 

Idade, classe, etnia, raça, lugar e região são categorias distintas, compostas por 

estruturas separadas, mas conectadas entre si e resultam analiticamente úteis para desvendar 

as mudanças e transformações nas relações de gênero, especialmente quando se incluem as 

diferenças étnicas e de classe nas formulações (MCDOWELL, 1999). 

Isso permitiu experimentar e arguir alguns métodos de estudos, alguns emprestados 

de outras ciências (História, Antropologia, Sociologia, etc.), outros emprestados pelas 

correntes pós-estruturalistas que auxiliaram a geografia não apenas nos estudos de gênero, 

como nas analises dos movimentos da sociedade, como mencionado anteriormente. Nesse 

contexto, portanto: 
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O feminismo se coloca eminentemente como uma política, pois a teoria feminista, 

ao se propor a explicar a contingência histórica tanto do conhecimento postulado 

quanto do sujeito cognoscente, busca ainda a construção de uma prática crítica de 

reconhecimento das tecnologias que utilizamos para a construção do sentido e, 

principalmente, não abre mão dos seus objetivos políticos, isto é, pretende 

compartilhar projetos de liberdade relativa, abundância material e menos opressões 

(LODETTI, 2010 p. 31).  
 

Não por outro motivo, o próprio movimento feminista faz parte da crítica radical às 

chamadas geografias positivistas, geografias essas que negaram espaços de diálogos, o que 

“obrigou” de alguma forma o movimento feminista empreendido na História da Geografia a 

agir com a finalidade de investigar e tornar visível a relação entre as divisões de gênero 

masculino e feminino e as divisões espaciais (SILVA, 2009). O objetivo disso era: 

 

Compreender como as duas divisões [de gênero e de espaço] se constroem 

simultaneamente e desvendar os elementos ocultos sob a aparente ordem “natural” 

da organização da realidade socioespacial (SILVA, 2009, p.31). 

 

 

Fica evidente que ao tratarmos do feminismo na Geografia, não queremos apenas 

incluir as condições em que as mulheres estão submetidas nas diversas partes do mundo. Ou 

apenas conceituar gênero a partir do espaço. Queremos que o feminismo nos ajude a buscar 

respostas sobre as diversas formas em que o espaço está organizado, sobretudo, entender 

porque alguns povos, grupos, pessoas estão sob a tutela (em alguns casos cruéis) de outros 

povos/grupos/pessoas. 

Assim, nessa perspectiva, o feminismo mesmo na Geografia não pode ser 

singularizado, pois precisa lidar simultaneamente com igualdade e diferença, já que “não há 

um ponto de vista feminista único porque nossos mapas requerem dimensões em demasia 

para que essa metáfora sirva para fixar nossas visões” (HARAWAY, 1995, p. 32). 

Não queremos com isso, fechar o foco da Geografia para o feminismo. Apenas, esse 

é um esforço de interpretar as relações de opressão, sobretudo aquelas subalternizadas através 

de uma teoria possível. Não há o que substituir, ou negar na ciência geográfica. Ao contrário,  

 

 

Uma epistemologia feminista, prima, antes de qualquer coisa, pelo reconhecimento 

dos limites e possibilidades de um olhar que, ao se situar, reconhece a 
impossibilidade de um ponto de vista neutro, “porque ninguém existe no mundo de 

forma não inserida” e, ao mesmo tempo, admitir ou assumir um vínculo emocional e 

político com um determinado objeto de conhecimento gera um sem número de 

possibilidades de um olhar diferenciado daquele que insiste em manter uma 

asséptica e hipotética posição descompromissada e distante (RAGO, 2012 p. 19).  

 

 

Essa é nossa intenção ao empreender aqui, uma Geografia Feminista. 
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1.3  Espaço de Mulheres: Pela Igualdade; Pela Diferença. 

 

 

“Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem; lutar pelas 

diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize” (SOUZA-SANTOS, 1995). 

 

É lugar comum, encontrar a epígrafe de Boaventura de Sousa Santos em situações e 

espaços que trazem à tona a importância das discussões sobre igualdade e diferença, 

buscando, assim, minimizar as tensões entre os indivíduos e os grupos que buscam enfatizar 

tanto a diferença, quanto o direito a igualdade entre os mesmos.  

Lembremos que essas discussões foram encorajadas por diversos segmentos das 

ciências sociais, mas foram os ditos movimentos, classes e etnias tidas como minoritárias – as 

minorias, que impulsionaram uma discussão mais densa, entre ser/ter direito a igualdade 

concomitante a diferença.  

E o que significa a igualdade e a diferença nesses termos. Para Scott: 

 

 
De acordo com o Oxford English Dictionary, na matemática a igualdade significa 

quantidades idênticas de coisas, correspondências exatas. Mas a igualdade como 

conceito social é menos preciso. Embora sugira uma identidade matemática, na 

prática significa “possuir um grau semelhante de uma qualidade ou atributo 

especificado ou implícito; estar no mesmo nível em termos de posição, dignidade, 

poder, habilidade, realização ou excelência; ter os mesmos direitos ou privilégios” 

(SCOTT, 2005 p. 16). 

 

 

Entretanto, na sociedade, os indivíduos não são iguais; sua desigualdade repousa em 

diferenças presumidas entre eles, diferenças que não são singularmente individualizadas, mas 

tomadas como sendo categóricas. A identidade de grupo é o resultado dessas distinções 

categóricas atribuídas - de raça, de gênero, de etnicidade, de religião, de sexualidade, etc. A 

lista varia de acordo com tempo e espaço e proliferou na atmosfera política nos anos 90.  

(SCOTT, 2005, p. 23). 

Não tem sido fácil justificar o uso da igualdade e da diferença sem uma acusada 

escolha binária para as discussões que envolvem identidades individuais ou de grupos. Alguns 

autores com Joan Scott, Boaventura Santos, geógrafas/os feministas e feministas de 

posicionamentos de esquerda tem se desdobrado para explicar o dilema da igualdade a partir e 

assumindo a diferença. Logo: 
 

 

Faz mais sentido perguntar como os processos de diferenciação social operam e 

desenvolvem análises de igualdade e discriminação que tratem as identidades não 
como entidades eternas, mas como efeitos de processos políticos e sociais. Em quais 
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circunstâncias a diferença entre os sexos importa para o tratamento das mulheres na 

política? Como é que a raça veio a justificar o trabalho forçado? Em quais contextos 

a etnicidade se torna uma forma primária de identidade? Como leis e outras 

estruturas institucionais produziram ou transformaram as fronteiras entre os grupos 

sociais? Quais têm sido as formas coletivas e individuais de resistência a identidades 

de grupo? (SCOTT, 2005, p. 29). 

 

 

Tais questionamentos povoam os foros e ambientes de pesquisas e de lutas sociais, e 

para Scott (2005), essas questões presumem que a identidade é um processo complexo e 

contingente suscetível a transformações ou reformulações. Elas também subentendem que 

política é a negociação de identidades e dos termos de diferença entre elas, não sendo 

necessariamente termos/questões binárias de partidos de diferentes alas, segmentos e 

movimentos políticos. 

Ao tematizar o “direito à diferença”, esses movimentos sociais propõem novos 

imperativos categóricos para o “respeito às diferenças”, a “preservação das particularidades 

culturais”, a “irredutibilidade das experiências de gênero” e assim por diante, entendendo 

respeito, preservação, irredutibilidade como preceitos da igualdade (SCOTT, 2005). Ora, 

 

 

De fato, meu argumento será o de que não existem soluções simples para as 

questões, debatidas calorosamente, da igualdade e da diferença, dos direitos 

individuais e das identidades de grupo; de que posicioná-los como conceitos opostos 

significa perder o ponto de suas interconexões. Pelo contrário, reconhecer e manter 
uma tensão necessária entre igualdade e diferença, entre direitos individuais e 

identidades grupais, é o que possibilita encontrarmos resultados melhores e mais 

democráticos. (SCOTT, 2005 p. 12). 

 

 

Numa perspectiva derridariana, desenvolvida por algumas feministas europeias, existe 

uma tentativa de reunir os conceitos antagônicos de igualdade e diferença, visando uma 

categoria, ou formas de análises que respeitem as diferenças, enfatizando em ambas vertentes, 

a aceitar que necessitam uma(s) da(s) outra(s). O que se espera, como argumenta Araújo 

(2005, p. 14) é trazer “a igualdade e as diferenças sem negá-las, num constante jogo dialético 

em que a pluralidade e o diálogo são os princípios fundamentais”. 

Prosseguindo nesse caminho, Scott também afirma que é urgente desconstruir essa 

oposição e esse binarismo da igualdade/diferença. De acordo a autora, “a própria antítese 

igualdade versus diferença oculta a interdependência dos dois termos, uma vez que a 

igualdade não é a eliminação da diferença e a diferença não impede a igualdade” (SCOTT, 

1988 p. 34). De encontro a essa afirmação, Araújo afirma que: 
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Desconstruída essa antítese, será possível não só dizer que os seres humanos nascem 

iguais, mas diferentes, como também sustentar que a igualdade reside na diferença. 

A única alternativa é, pois, recusar a oposição igualdade/diferença e insistir 

continuamente nas diferenças como a condição das identidades individuais e 

coletivas, como o verdadeiro sentido da própria identidade. Nessa proposta 

desconstrucionista, a diferença binária daria lugar à diferença múltipla, única forma 

de fugir das armadilhas da disjunção igualdade ou diferença (ARAÚJO, 2005 p.46). 

 

 

Concordamos, portanto com as premissas de Scott (2005, p.14), de que “igualdade e 

diferença não são opostos, mas conceitos interdependentes que estão necessariamente em 

tensão”. E cujas tensões se resolvem de formas historicamente específicas e necessitam ser 

analisadas nas suas incorporações políticas particulares e não como escolhas morais e éticas 

intemporais. 

Neste ponto, entendemos que o espaço geográfico pode ser um importante mediador 

das relações de igualdade e diferença, necessitando, portanto de serem analisadas de acordo 

com as particularidades, mais especificamente, expressas nas escalas espaciais em que se 

encontram. Daí o encontro da Geografia com essas discussões, à medida que o espaço e as 

relações sociais são analisados geograficamente, os sujeitos sociais (grupos, indivíduos, 

atrizes/atores) se encontram envolvidos ou inseridos em suas respectivas diferenças, 

almejando sempre a igualdade, ainda que em forma de conflito. 

Outra questão se apresenta ao debater igualdade e diferença enquanto dimensões de 

inclusão ou exclusão de pessoas, comunidades, sociedades inteiras no espaço. Como analisá-

los? Grupos ou indivíduos? Em algumas discussões encontramos o seguinte posicionamento: 

se escolher um, ignora-se o outro. Seguindo esse pensamento, ao pensarmos um/uns grupo/os 

– ou – um(uns) grupo(s), estaríamos excluindo uma discussão sobre indivíduos? 

Para rebatermos essa escolha que nos é imposta, a saída é pensar, portanto, de acordo 

com Scott (2005, p.13), cujos “indivíduos devem ser avaliados por eles mesmos, não por 

características atribuídas a eles como membros de um grupo”. A igualdade só pode ser 

alcançada quando os indivíduos são julgados como indivíduos, ou seja, quando esses 

indivíduos se reconhecem, aceitam e se defendem. 

Compilada a essas questões, de que maneira as diferentes formas de fazer ciência estão 

refletindo sobre essas discussões? Estariam elas atentas as essas facetas filosóficas e políticas? 

Muito embora, seja lugar comum encontrar nas ciências sociais tais questões, estariam elas 

abarcando toda a complexidade que envolve as discussões de igualdade e diferença? Ou como 

já havia alertado Scott (2005, p.13-14), “seria qualquer categoria grande o suficiente para 

abarcar os diferentes tipos de pessoas/grupos que inclui?”. 
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É preciso reconhecer que as identidades de grupo são um aspecto inevitável da vida 

social e da vida política, e as duas são interconectadas porque as diferenças de grupo se 

tornam visíveis, salientes e problemáticas em contextos políticos específicos. São nesses 

momentos – quando exclusões são legitimadas por diferenças de grupo, quando hierarquias 

econômicas e sociais favorecem certos grupos em detrimento de outros, quando um conjunto 

de características biológicas ou religiosas ou étnicas ou culturais são valorizadas em relação a 

outros – que a tensão entre indivíduos e grupos emerge (SCOTT, 2005 p.18). 

Assim, em qualquer espaço, deve eximir-se do pensamento de que a ‘igualdade 

pertence a indivíduos e a exclusão a grupos’, foi a partir dessa premissa, de acordo Scott 

(2005), ou pelo fato de pertencer a uma categoria de pessoas com características específicas 

que as mulheres não eram consideradas iguais aos homens.  

Todavia, a ideia da igualdade entre os sexos foi o primeiro estágio dessa transgressão. 

As mulheres tentaram ultrapassar as fronteiras do mundo dos homens, mas “na luta pela 

igualdade tropeçaram na diferença”. Durante muito tempo, a diferença foi usada como 

sinônimo de desigualdade dentro da hierarquia imposta pela dominação masculina (ARAÚJO, 

2005, p. 72). Ainda assim, 

 

 

Dizer que as diferenças de gênero são construções sociais não é nenhuma novidade. 

A novidade não está na colocação da temática, mas na perspectiva de análise 

inaugurada pelas teóricas feministas, ou seja, uma perspectiva crítica que aponta 

para novas formas de interrogar e priorizar a questão da diferença e da igualdade não 

só entre homens e mulheres, mas entre mulheres e entre homens, categorias que não 

são em si universais. Essa nova vertente analítica abre uma possibilidade radical 

para pensar, simultaneamente, a diferença e a igualdade na sua universalidade e 
singularidade. Permite resgatar o processo de transformação das relações de gênero, 

apontando para as diferentes expressões da masculinidade e da feminilidade 

(ARAÚJO, 2005, p. 42). 

 

 

Não por outro motivo a categoria de gênero tornou-se também uma categoria analítica, 

além de histórica. Fato esse, que favoreceu as/os geógrafas/os feministas em suas 

interpelações iniciais no âmbito da ciência geográfica. 

Além de categoria histórica, o conceito de gênero pode ser empregado também como 

uma categoria política para analisar a questão da igualdade e da diferença, apontando para 

uma nova perspectiva de interpretação e transformação da realidade social (ARAÚJO, 2005, 

p. 44). Entretanto: 

 

 

No início do movimento feminista, a luta pela igualdade se sobrepôs à questão da 
diferença. Foi somente na segunda metade da década de 70 e no decorrer dos anos 

80 que o debate sobre a igualdade versus diferença tornou-se o centro das 
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discussões. Atribuindo à diferença uma valência positiva, as feministas direcionaram 

sua luta em prol da igualdade na diferença. Passou-se então a falar de diferença 

cultural, cultura feminina, experiência feminina, reconhecimento da diversidade 

cultural de gênero e assim por diante. [...] E só apenas no final dos anos 80, as 

mulheres passaram a defender a igualdade não mais em nome da capacidade de se 

assemelharem aos homens, mas, sobretudo, pelo direito de ser diferentes deles 

(ARAÚJO, 2005, p. 47). 

 

 

Surgiu como consequência, “o feminismo da diferença, desdobramento do feminismo 

da igualdade, e introduziu um questionamento mais radical, trazendo a promessa de uma 

contribuição sociocultural inédita e subversiva” (OLIVEIRA, 2001, p. 73). Contudo, é preciso 

tomar o cuidado de: 

 
Ao levantar a bandeira da igualdade na diferença e propor uma valorização do 

feminino, não acabar caindo no velho dualismo feminino/masculino, atribuindo 

valores e características diferentes para cada sexo. Quando se universalizam essas 

diferenças, obscurecem-se outras possibilidades de homens e mulheres se 

diferenciarem dos modelos rígidos e estereotipados. Muitas das características 

atribuídas ao masculino e ao feminino não são determinadas apenas pelo gênero, são 

influenciadas também pela classe social, pela cultura, pela educação, bem como por 

características individuais de personalidade – nem todos os homens são agressivos, 

objetivos, seguros de si etc., da mesma forma que nem todas mulheres são inseguras, 

pouco agressivas e sem objetividade (ARAÚJO, 2005, p. 47-48). 

 

 

Mais uma vez, reforça-se a importância de uma análise que leve em conta a 

intersecção das categorias, para não cair numa leitura incompleta da realidade social, não só 

ligada as diferenças entre os gêneros, mas que busca direitos iguais para ambos como, o de 

considerar em que situações essa diferenças são criadas, quais são os espaços que as/os 

agregam, e se há possibilidades desses gêneros se orientarem a partir de si e não só das 

normas instituídas. 

Não se podem ignorar, no interior dessas análises, alguns questionamentos como: 

quais diferenças importam para a concessão de direitos políticos iguais? A título de exemplo, 

para Scott (1988), pode-se afirmar que as diferenças de nascimento, de posição, de status 

social entre homens não são levadas em consideração quando há possibilidade de discriminar 

a partir das diferenças de riqueza, cor e gênero. Não por outro motivo: 

 

 

O problema tem sido que “o indivíduo”, apesar de todas as suas possibilidades de 

inclusão, tem sido concebido em termos singulares e sido representado tipicamente 

como homem branco. Para qualificar-se como indivíduo, uma pessoa tem de 

demonstrar alguma semelhança com essa figura singular. (A história dos direitos 

civis e dos direitos das mulheres envolveu o argumento sobre o que essa semelhança 
significaria) (SCOTT, 2005, p. 23-24). 
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Partindo da premissa acima, Scott questiona: Será que a igualdade exige as mesmas 

condições para todos, seja qual for o seu gênero e a sua cor? 

Ora, assim como outras demandas e exigências sociais, isso deve ser cautelosamente 

avaliado, e necessita de discussões densas que levem em conta o contexto histórico e espacial 

das relações.  

Posto que, enquanto o preconceito e a discriminação permanecerem, os indivíduos não 

serão todos avaliados de acordo com os mesmos critérios; a eliminação da discriminação 

requer atenção ao status econômico, político e social dos grupos (SCOTT, 1988).  

Todavia, essas dimensões não conseguem explicar todas as formas de opressão e daí a 

intersecção das categorias, para que se compreendam as formas de discriminações sociais e de 

como elas se aplicam e se reproduzem no espaço. 

 

 

Não obstante, a grande conquista do projeto feminista igualdade na diferença foi a 

possibilidade de mudança nas relações de gênero, na medida em que as mulheres (e 

os homens) puderam se libertar dos velhos estereótipos e construir novas formas de 

se relacionar, agir e se comportar. Essa possibilidade tem permitido aos homens se 

libertarem do peso do machismo e às mulheres se libertarem do imperativo do 
feminino, ambos podendo ser sensíveis, objetivos, fortes, inseguros, dependentes, 

independentes, com liberdade e autonomia, e não seguirem imperativos categóricos 

determinados pelo gênero. É assim que se concretiza a ideia de gênero como 

construção social. Nessa perspectiva, a reconstrução do feminino leva 

necessariamente à reconstrução do masculino. Essa relação nunca será uma relação 

sem conflito; ao contrário, será sempre um espaço de luta e tensão dialética, onde 

estão em jogo diferentes poderes e desejos (ARAÚJO, 2005, p. 48). 

 

 

A Geografia tem, portanto, o papel de analisar como essas relações são estabelecidas 

(havendo ou não mediação), uma vez que é preciso compreender ‘o mundo que aí está’ e a 

partir disso buscar transformar situações de conflitos e subalternidade em condições para haja 

tanto a possibilidade da igualdade, quanto da diferença.  

 

 
Concluindo, pode-se dizer que, nos dias de hoje, pelo menos nas sociedades 

ocidentais, homens e mulheres estão se distanciando dos modelos estereotipados de 

gênero e desenvolvendo formas de subjetividade, livres do imperativo das divisões 

traçadas pelas representações sociais até então vigentes. A ideia de que existe um 

modelo masculino ou feminino universal não se sustenta mais. Sob a égide da 

pluralidade e da singularidade, surgem diferentes modos de ser da masculinidade e 

da feminilidade que convivem, de forma já não tão conflituosa, com as matrizes 

hegemônicas de gênero ainda existentes (ARAÚJO, 2005, p. 50). 

 

 

Muito embora saibamos que foram os homens que construíram as regras, que 

organizaram a sociedade e as instituições. Por outro lado, entretanto, isto conduz a evitar 

ideias mais complexas como as da subjetividade, e também à possibilidade, para as mulheres 
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de se organizarem contra as regras e as ideias que as aprisionaram na esfera privada do século 

XIX em uma história à parte (SCOTT, 1988).   

Salientamos que essas discussões foram amadurecidas ao longo das últimas quatro 

décadas, e daí a importância do tempo para se empreender discussões e categorias de análises. 

Não se pode mais correr o risco de o gênero ser confundido como uma questão de mulheres e 

não de homens, assim como a raça foi pensada, por um longo tempo, como um problema (mal 

resolvido) da população negra e não da discriminação e crueldade da população branca. 

 

 

A diferença dos sexos é um jogo político que é, ao mesmo tempo, jogo cultural e 

social. [...] E essas diferenças são o objeto de grandes debates políticos – debates 

amparados pela promessa universal da igualdade, uma igualdade que não conhece 

diferença, e por modelos historicamente específicos que em diferentes períodos 

levam em conta diferentes diferenças. [...] As melhores soluções políticas na 
atualidade reconhecem os perigos de insistir em uma solução final e totalizante (ou 

grupos ou indivíduos, ou igualdade ou diferença). Nas quais o direito à igualdade e o 

respeito à diferença são as pedras angulares (SCOTT, 2005, p. 51). 

 

 

Assim como as discussões de igualdade e diferença estão sendo construídas, de acordo 

o contexto em que as relações estão submetidas no espaço, entendemos que tal discussão 

poder estar sendo construída na Geografia, não apenas pelo âmbito das discussões de gênero, 

mas pelos emaranhados de relações que a Geografia atualmente busca rever, como as 

questões ligadas a raça, etnia, das migrações, das violências destinadas a alguns setores da 

sociedade, das minorias políticas, entre outros. 

Nosso viés de análise é feito através do gênero, e a partir dele entendemos que está se 

construindo uma Geografia feminista. Uma parte dos caminhos foram construídos e 

percorridos por geógrafas/os feministas empreendendo dentro da ciência tópicos importantes 

da Geografia e Gênero, organizando se em epistemologias, teorias, métodos e claro, 

precursoras/es.  

Existem mais caminhos a serem percorridos e construídos. Temos essa intenção ao 

discutir o gênero na Geografia.  
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1.4  A Geografia que se faz Gênero: Teorias, lutas, precursoras. 

 

 

A Geografia feita pelas feministas nos últimos anos busca empreender, a princípio (e 

em principal) o uso do espaço na vida cotidiana de mulheres e homens e de outras aspectos 

das relações sociais e de gênero.  

A partir dessa premissa, compreendemos, portanto a Geografia como a ciência que 

estuda o resultado permanente das materializações das ações humanas sobre a superfície 

terrestre.  

Também entendemos que os saber geográfico foi produzido (sobretudo) por homens, o 

que significa que esse espaço foi privado significativamente da presença das mulheres, com 

algumas exceções. E por isso também tem se aprofundado a compreensão que todo 

conhecimento é construído socialmente e reflete os valores e os objetivos dos cientistas que o 

produzem e os contextos em que trabalham (MONK; GARCÍA-RAMON, 1987, p. 148). 

Todavia, desde Ellen Semple e, sobretudo, a partir dos anos 1950 no Brasil e no mundo há 

geógrafas mulheres com significativa produção. 

Logo a Geografia que se pretende pelas/os feministas, é uma ciência que não exclua 

nem homens nem mulheres das possibilidades de se produzir conhecimento e se fazer ciência. 

Esse é o primeiro objetivo, que se concilia em fazer do espaço e suas transformações, 

oportunidades de se obterem relações sociais de gêneros mais equilibradas. 

 

 
Asi, la geografia feminista no es simplemente una geografia interesada en poner de 

relieve las actividades de la mujer y sus implicaciones espaciales, sino que es 

aquella que deforma explicita considera la estructura de género de la sociedad y, a la 

vez, contrae un compromiso con miras a aliviar a corto plazo las desipaldades 

consiguientes y a su erradicación a través del cambio social a largo plazo (GARCÍA-

RAMON, 1985, p. 135). 

 

 

Portanto, é preciso pensar para além do campo científico. É necessário lembrarmos de 

que as histórias sociais, políticas, e também as histórias de ensino superior, tem 

historicamente colocado as mulheres em lugares diferentes dos homens dentro da disciplina 

(MONK, 2010). Ainda assim: 

 

 

As Geografias Feministas se desenvolveram em variados caminhos teórico-
metodológicos que, de certa forma, ainda convivem. Atualmente, há maiores 

preocupações com as complexidades de diferença, diversidade, subjetividade e 

corpo, e também pensar conhecimento como construção social, cultural e política, 

entrelaçados com relações de poder. [...] Precisamos de teorias, mas também 
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precisamos ver que diferença elas podem fazer na sociedade, colaborar e comunicar 

além do campo acadêmico e nacional. [...] Como Geógrafos[as] que acreditam que o 

lugar importa, talvez seja inevitável que onde nós estamos molde nossas maneiras de 

ver o mundo. No entanto, é preciso trazer a compreensão da implicação da 

globalização na economia, em novos caminhos (não apenas os legados do 

colonialismo), através da tecnologia, migração, negócios e assim por diante e dos 

desafios ambientais globais (MONK, 2010 p. 150). 

 

 

Mas apesar da abertura conquistada por esse campo científico, não tem sido suficiente 

para empreender pesquisas mais densas, ou ainda, pesquisas que compilem os espaços, as 

mulheres, as teorias e métodos para análises das distintas realidades de gênero. Quase sempre, 

as pesquisas são feitas separadas ou divididas, sem compilações. 

No entanto, há um crescente esforço das/dos geógrafas/os feministas em empreender 

na geografia “que aí está” as relações espaciais reproduzidas a partir dos gêneros e entender a 

partir dessas relações como os espaços são e/ou deveriam ser ocupados. Logo, 

 

 

La geografia feminista reconoce la importancia de las esferas de la vida, la esfera de 

la producción economica, a veces descrita como la esfera de la acción pública, y la 

esfera de la reproducción de la sociedad concebida en ocasiones como la esfera 

privada o doméstica para estudiar las formas en que ambas esferas se 

interrelacionan. Su preocupación por la esfera doméstica distingue a la geografia 

feminista frente a otros enfoques geograficos que confinan su atención al ámbito 

publico. Por último, debido a insuficiencia de los materiales y los métodos del 

pasado, la geografia feminista busca fuentes de información y métodos de analisis 
que revelen las experiencias de las mujeres y su visión del mundo (MONK; 

GARCÍA-RAMÓN, 1987, p 152). 

 

 

Por outro lado, Rossini (2011) afirma que essa “Geografia que aí está”, sempre foi 

adepta em seus estudos a generalização masculinizadora que identifica os seres humanos 

enquanto Homem, sem qualquer questionamento ou alternativa. Para a autora, corroborando 

com o pensamento de Alves (2009), a Geografia, sobretudo, a Geografia Humana, até o 

momento realizou poucos esforços para introduzir a divisão sexual do trabalho em sua pauta 

de estudos. O que seria o mínimo dos esforços. 

Para Giddens (1993) e Rossini (2011) a questão de gênero ainda é entendida 

taxativamente como uma bandeira dos novos tempos pós-modernos, não por outro motivo: 

 

 

A questão de gênero adentrou na Geografia como uma subárea, ao invés de ser 

incorporada como uma das ferramentas teóricas e metodológicas para uma 

compreensão mais profunda da realidade sócio-espacial. Sendo assim, nos estudos 

geográficos há a predominância de abordagens que, retratando a divisão territorial e 
técnica do trabalho como instrumento para se compreender as diferenciações no 

território produzido e usado pelos seres humanos, não absorvem a divisão social e 

sexual do trabalho como constituintes primordiais da totalidade geográfica 

(ROSSINI, 2011, p. 09). 
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Mesmo as correntes mais inovadoras na Geografia, tem mostrado pouco interesse 

sobre o tema, todavia, é evidente que de alguma maneira tem preparado o terreno para esse 

tipo de análise. Noutra via, a geografia radical e marxista tem se preocupado primordialmente 

pela esfera da produção em detrimento da esfera da reprodução, que é onde as mulheres em 

geral tem tido um papel melhor reconhecido (GIDDENS, 1993).  

A Geografia Humanística, de forma similar as análises feministas, enfatiza o estudo 

funcionalista e objetivo dos fenômenos, também enfatiza particularmente o papel que as 

experiências e os sentimentos têm sobre as análises da realidade. Não obstante,  

 

 

a partir de uma ótica feminista tem se analisado que a Geografia Humanística não 

tem mais do que uma empatia e que não foca suficientemente suas análises nas 

relações de poder e desigualdade na sociedade. Contudo, é evidente que essa 

geografia pode contribuir de forma substancial ao debate feminista (GIDDENS, 

1993, p. 65). 

 

 

Entendemos que essas vertentes geográficas de análises escolheram suas formas de 

interpretar as relações sociais no espaço. Logo, ao fazer escolhas de abordagens e análises, 

nos parece evidente que haverá sempre um foco e um pano de fundo nas pesquisas, assim 

como haverá, relações que passarão “despercebidas” ou que não sejam crivo das pesquisas 

nas varias correntes de pensamento da Geografia.  

Para Rossini (2011, p. 11), é importante ressaltar que: 

 

 

Vêem-se projetos que não conseguem às vezes identificar via dedução os variados 

encadeamentos que condicionam as posições divergentes de um mesmo evento. 

Fugindo dessa caracterização e incorporando à análise da divisão técnica e territorial 

do trabalho as questões sociais e de gênero, ao se definir o objeto de estudo da 
ciência geográfica como o resultado do trabalho humano no processo histórico, há 

que se considerarem diretamente do arcabouço teórico da disciplina, enquanto 

instrumentos intermediários das relações entre os seres humanos em si, as 

diferenciações de classe social dadas pelo trabalho dos homens e das mulheres. 

 

 

Para Monk & García-Ramon (1987, p. 148) à medida que se avançaram os trabalhos 

feministas realizados por geógrafas e geógrafos de diversas partes do mundo, foram se 

levantando questões de teoria e método. A produção científica prestou crescente atenção às 

causas das desigualdades e ao valor analítico do conceito de gênero para a compreensão dos 

modelos e processos espaciais. Logo: 

 

A geografia feminista soube tornar visíveis as experiências e problemas das 

mulheres que era invisibilizados para a produção geográfica do passado, e foi/é 

importante também para mostrar a importância da integração de gênero na análise 

geográfica. Destacou o objetivo da geografia feminista que é a mudança social e da 
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igualdade humana, em particular através do reconhecimento de que o gênero é uma 

fonte de desigualdade (GIDDENS, 1993, p. 65). 

 

 

Monk (2010) ressalta que as lutas e os embates trouxeram como maiores contribuições 

mais atenções aos múltiplos aspectos da diversidade, não somente ao gênero, mas também a 

raça, a etnicidade, a sexualidade e a juventude. Evidenciando uma preocupação desse campo 

com a interseção com demais estudos, temáticas, categorias e eixos como de classe, 

raça/etnia, idade, migrações, etc..  

Encontramos essas mesmas reflexões e pensamentos permeando os estudos 

geográficos, ainda na década de 80, quando não se tinha um campo de ações (definido), mas 

apenas perspectivas geográficas, onde: 

 

 

Empezaron a encontrarse relaciones entre el género y otras causas de desigualdad, 

como la clase y la raza, y a admitirse la necesidad de tomar em consideración la 

diversidad de experiencias de las mujeres en vez de presentar a las mujeres como 

una categoria homogénea. [...]Muchas investigaciones siguen ocupandose de la 
desigualdad, pero otros estudios se centran en el examen de los espacios y lugares 

que las mujeres crean para ellas y en sus visiones del mundo. También ha habido un 

interés sostenido por la posicion de las mujeres como profesionales de la geografia. 

(MONK; GARCÍA-RAMON, 1987, p. 148). 

 

 

De acordo com García-Ramon (1985), a Geografia feminista a partir da década de 80, 

investiga e analisa os sistemas políticos e econômicos e os valores culturais que configuram e 

atribuem os papéis de gênero e suas relações e como estes determinam ou restringem suas 

escolhas espaciais. Noutras palavras, e enfatizando essa premissa: 

 

 

Nosso trabalho geográfico tem que ser contextualizado em seus lugares e tempos 

[...] como lugar e tempo são importantes nas vidas das mulheres e alertar os leitores 

sobre ideias ainda não exploradas na Geografia Feminista (MONK, 2010, p. 153). 
 

 

Sobre os espaços de discussões e análises, tem se galgado ano após ano, avanços 

importantes. No entanto, as contribuições parecem ter maiores conotações ao fim das décadas 

sucessivas as de (19)70. Embora, não tenha sido fácil empreender a História do Pensamento 

Feminista na Geografia, ou ainda, trazer a versão feminina [e/ou feminista] de nossa história 

científica, onde os “grandes” pensadores são sem exceções, homens. Daí a legitimidade de 

buscar um pensamento feminista na Geografia, e uma geografia das mulheres, feita por 

mulheres. 

Portanto, a geografia que fazemos, traz no seu interior questões relacionadas com a 

subjetividade e identidade, buscamos percussoras não só na Geografia, como nas ciências 
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sociais, nos campos científicos que dialogam com a ciência geográfica, além do campo das 

ideias, busca-se também referências de mulheres que empreenderam lutas no campo das 

ações, dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais e dos movimentos políticos. 

Nesse sentido, não é difícil encontrar nas análises e trabalhos da Geografia feminista, 

nomes e influências de Simone de Beauvoir, Rosa Luxemburgo, Isabel Allende, Judith Butler 

Virginia Woolf, Lélia Gonzalez, Nísia Floresta, Patrícia Galvão (Pagu), Gerda Lerner, Gayle 

Rubin, entre outras/os. Apesar da influência, ainda é considerada pequena a produção 

geográfica sobre temas de gênero e sexualidade. 

São os eventos geográficos em geral, que tem sediado as discussões sobre gênero na 

Geografia. Ainda que de forma subalterna é “cedida”, excepcionalmente, nos eventos de 

Geografia Humana, principalmente, nos campo da Geografia agrária, urbana, política e 

geografia ambiental.  

No caso brasileiro tem crescido cada vez mais, os números de pesquisas sobre Gênero 

apresentados em anais do Encontro Nacional de Geógrafos (ENG) – organizado pela 

Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) – e no Encontro Nacional da Associação de 

Pesquisadores de Pós Graduação em Geografia (ENANPEGE) – organizado pela mesma 

(ANPEGE). 

Ao relacionarmos as atividades de pesquisas publicadas e os anais dos eventos com 

resumos e artigos publicados, há um número considerável de pesquisas sobre gênero no 

campo da Geografia Agrária, com foco nos movimentos sociais e nas atividades canavieiras e 

de assentamentos rurais, tomamos por base o Simpósio Internacional de Geografia Agrária 

(SINGA). 

Enquanto que as outras pesquisas sobre gênero estão ligadas aos projetos urbanos de 

saúde, educação, da sexualidade, dos movimentos libertários e da mobilidade e migrações, 

além das condições precárias de trabalho destinadas as mulheres. A base para esses 

apontamentos foram das pesquisas publicadas no âmbito da Geografia Urbana e do seu 

principal evento científico – Simpósio Internacional de Geografia Urbana (SIMPURB). 

Observa-se também que há uma participação importante de geógrafas e geógrafos 

feministas no maior encontro de pesquisadores feministas da América Latina (FAZENDO 

GÊNERO), sediado sempre na Universidade Federal de Santa Catarina.  

No ano de 2011, ocorreu pela primeira vez no Brasil um evento científico 

internacional sobre Geografia e Gênero. O I Seminário Latino-Americano de Geografia e 

Gênero que também foi um pré-encontro da Conferência Regional da UGI (União Geográfica 
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Internacional), organizado principalmente por colaboradores da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 

Essa conferência reuniu algumas/alguns importantes pensadores da Geografia, do 

feminismo, de gênero e sexualidades na contemporaneidade como Janice Monk, Rosa Ester 

Rossini, Maria João Silva, Paulo Jorge Vieira, Eduarda Ferreira, Alex Ratts, Diana Lan, Maria 

das Graças Nascimento da Silva, Maria Dolors García-Ramon, Lúcia Facco, Joseli Maria 

Silva, Jon Binnie, Marcio Ornat, Benhur Pinós da Costa, Robyn Longhurst, Tovi Fenster, 

entre outras/os feministas pesquisadoras/es de todo Brasil de graduação e pós-graduação.  

As reflexões a partir desse evento estão centradas, principalmente, na aproximação das 

pesquisas, dos grupos de pesquisas e das geógrafas e geógrafos que incluem gênero nas 

pesquisas geográficas, até mesmo como forma de fortalecer a comissão de gênero na UGI, e 

as pesquisas de gênero latino-americanas dentro dessa comissão. 

O evento abriu com a palestra de Janice Monk da Universidade do Arizona (Estados 

Unidos), dando ênfase justamente ao gênero no âmbito da Geografia, das dificuldades, 

desafios, das trajetórias e políticas e prioridades e de alguns estudos e pesquisas que estão se 

engajando na geografia. 

Em segundo momento, o evento refletiu sobre o espaço escolar como um espaço de 

gênero e das possibilidades de se explorar o tabu que é a sexualidade nas escolas. As 

contribuições de educadoras e educadores posicionam a escola como questionadora de um 

currículo homofóbico, e como espaço de saber a partir de reflexões acerca das relações de 

gênero como relações sociais na geografia. Portanto, debatedora de assuntos e temas de forma 

cotidiana e não em momentos temáticos, tendo assim, uma visão ampliada entre sexualidades 

e escolas, entendo as orientações sexuais e combatendo formas de homofobias. 

Na mesa redonda sobre “espaços generificados e poder”, refletiu-se sobre gênero e 

violências, dos diversos tipos de violências investidas sobre os gêneros, das contestações 

hostis das identidades de gênero, das investidas do patriarcado sob o discurso da família e da 

igreja. Também se tratou dos diversos espaços das relações de gênero, espaços de poder e 

espaço de trabalho, do mercado de trabalho que exclui as mulheres das condições de 

igualdade e as atraem para precarizar condições já existentes ou conquistadas, inclusive sob 

uma perspectiva rural e amazônica, quando da pesquisa da professora Maria das Graças Silva 

Nascimento Silva (UNIR): Geografia e Gênero em Assentamentos Rurais: Espaços de Poder, 

entendeu-se que a dinâmica campo-cidade, é uma das formas de estender domínios e de 

silenciar violências. 
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Houve debates sobre gênero e sexualidades, onde uma das reflexões levantadas foi o 

número de pesquisas sobre o tema em âmbito urbano, mas a guisa de uma pesquisa no campo, 

ainda não se tem um caminho percorrido, ou experiências em evidências, levando em conta, é 

preciso salientar, as pesquisas e os trabalhos envolvidos no evento. Inclusive, esse foi um dos 

pontos levantados em alguns grupos de trabalhos. 

Encerrando o evento, a conferência com Robyn Longhurst da Universidade de 

Waikato (Nova Zelândia), com o tema intitulado “Vergonha e orgulho: mães solteiras contam 

suas histórias sobre o ensino superior”, uma primorosa contribuição para entender níveis de 

escolaridade, evasão, comportamentos, sendo importante também, a utilização do método, que 

possivelmente, esclareceu dúvidas quanto à forma de abordar e analisar tais questões.  

Um evento sumariamente importante para as pesquisas na área, dando maior fôlego 

aos participantes, tanto pela presença das/os pesquisadoras/es como pelo fato de o Brasil, 

começar a sediar esses eventos e agregar com eles mais experiências. 

Entretanto, ainda na ausência de espaços mais específicos, de acordo com García-

Ramon (1985, p. 134), as conferências nacionais e internacionais em geral têm servido de 

fórum para a discussão desta temática. Mas isso, longe de ser um desestímulo, serve de 

mecanismos de diálogos e visibilidades dentro do âmbito geral da Geografia. Logo: 

 
 

La desigualdad entre géneros y las relaciones de poder no se manifiestan por un 

igual en el territorio, por lo que el estudio de las variaciones espaciales de los 

mecanismos generales puede arrojar mucha luz sobre la naturaleza y origen de estos. 

[...] La ausencia de esta perspectiva en el análisis ha dado lugar a estudios que no 

cuestionan el porqué de la localización y el tipo de servicios que se ofrecen que 

reflejan, e incluso refuerzan, las relaciones de tipo patriarcal. No se ha puesto 

suficiente énfasis en las diferencias sistemáticas y observables entre los géneros 

acerca de la movilidad, de las restricciones de tiempo, del acceso a la información y 

su relación en cuanto a poder económico y social (GARCÍA-RAMON, 1985). 

 
 

Não estamos aqui abrindo mão de um espaço específico para as análises de gênero na 

Geografia. Esse espaço é necessário e urgente. O que se reforça aqui, é a busca por espaços na 

Geografia, onde as discussões possam ser visibilizadas, visitadas e dialogadas com outros 

setores dessa ciência. Nesse sentido, ressaltamos a importância dos diversos eventos e 

conferências geográficas. 

Um exemplo dessa afirmação são os trabalhos de gênero produzidos em sintonia com 

a Geografia Agrária. Cabe aqui ressaltar que a Geografia brasileira ao analisar seu espaço, 

tem dado, cada vez mais, atenção as questões voltadas para o campo. O rural brasileiro desde 

sua colonização é uma ferida aberta, cuja pujança tem feitos muitas vítimas sociais – desde 
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conflitos armados com a expurgação de mulheres e homens de seus espaços/lugares até a 

intensificação das mortes de milhares de pessoas nas últimas décadas.  

Nas análises de García-Ramon (1985), o modelo econômico brasileiro, sobretudo, 

ligado à agricultura, ainda carrega traços “terceiro-mundistas”, isto é, relações de natureza 

colonialista, violências diversas, embora o termo “terceiro mundo” seja forte, ele reflete 

relações de poder antigas sobre o espaço. Assim: 

 

 

La mayor parte de las teorias del desarrollo ignoran de forma práctica el rol 

especifico de las mujeres en los paises del Tercer Mundo. Es de suponer que los 
modelos generalizadores sobre el campesinado se refieren tanto a hombres como a 

mujeres, pero los estudios empiricos realizados sólo suelen tener en cuenta a los 

hombres. [...] Los estudiosos del desarrollo del Tercer Mundo estan prestando una 

atención cada vez mayor al trabajo de las mujeres en el campo, pero se sabe mucho 

menos del trabajo rural feminino. Outro aspecto del trabajo femenino que ha 

recibido atención en los paises del Tercer Mundo es su conexión con el sector 

informal de la economia en tanto que sirvientas domésticas y vendedoras callejeras 

(GARCÍA-RAMON, 1985, p. 137). 

 

 

O crescimento de pesquisas no “Terceiro Mundo”, (preferimos chamar de países 

pobres e/ou emergentes do ponto de vista econômico e social) e as experiências de 

pesquisadoras nessas partes do mundo permitiu serem capaz de interpretar as inadequadas 

estatísticas das Nações Unidas e explorar quantitativamente o rol de mulheres nas economias 

subdesenvolvidas, assim, como perceber importantes diferenças regionais a este respeito. 

Segundo essas pesquisas: 

 

 

A causa primordial destas diferenças não se encontra nas diversas percepções do 

propriamente feminino ou masculino do ponto de vista fisiológico, senão o diferente 

modelo de relações sociais de cada região; assim o sistema predominante da 

propriedade da terra e a diferente composição da força de trabalho são determinantes 

na diferenciação regional da divisão de trabalho por gênero (GARCÍA-RAMON, 
1985, p. 137).  

 

 

Concluímos essa parte do trabalho com as mesmas premissas de García-Ramon em 

sua fala no I Seminário Latino-americano de Geografia e Gênero (UGI), que parece evidente 

as implicações que os estudos de gênero podem ter na Geografia são ao menos tão 

importantes como as das análises dos fatores sociais e/ou econômicos sobre a sociedade e o 

espaço.  

E tal como assinala D. Massey no prefácio de uma de suas obras: “aparecer, 

visibilizar-se é um passo significativo para frente, um marco importante no que certamente 

será um longo e difícil caminho, porém fascinante”. 
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CAPITULO II 

 

 
INTERSECÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, 

DE CLASSE E GÊNERO:  

CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Nenhum rio separa coisa alguma, na verdade, une”. 

(Carlos Walter Porto Gonçalves) 
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A realidade não cede à teoria. 

Logo, alguns dos aspectos que se apresentam diante disso, são as possibilidades de 

constatações, onde, quase sempre, aquilo que pensávamos ser de tal maneira, não o é, 

podendo apresentar inclusive, outras possibilidades, outras formas, outras manifestações, ou, 

outros, outros. 

Como afirma Tomaz Tadeu da Silva, “o outro é outro gênero, o outro é a cor diferente, 

o outro é a outra sexualidade, o outro é a outra raça, o outro é a outra nacionalidade, o outro é 

o corpo diferente” (SILVA, 2008, p. 97). 

 Quase sempre a aceitação do outro e das possibilidades que este nos oferta, pode ser 

complicada, pois aceitar que o outro também é conhecimento e admitir que, o caminho por 

nós escolhido, nem sempre possibilita a chegada ao conhecimento, não é deveras, uma tarefa 

fácil. Mas é preciso caminhar, ainda que não se conheça totalmente o caminho.  

Foi a partir dessa constatação que lançamos nossas análises sobre os estudos de 

Gênero na Geografia.  

Partindo dessa premissa, tivemos a mesma percepção de Porto-Gonçalves (2001, 

p.375) “de que vivemos um período de mudança na ordem de significações; vive-lo é viver 

uma circunstância de incertezas e, ao mesmo tempo, de oportunidades”. Logo,  

 
 

a sensação é de que nos foi tirado o chão de nossas referências, essa sensação de 

insegurança nos impele com muita frequência, a nos apegar aos valores do passado 

que, de certa forma, nos oferecem conforto, o conforto do que nos é familiar, posto 

que conhecido (PORTO-GONÇALVES, 2001 p. 375). 

 

 

Trilhar caminhos já traçados sempre foi uma máxima que a ciência tentou quebrar. 

Contudo, essa rigidez paradigmática foi senão uma criação, mas uma herança que a própria 

ciência tentou consolidar em seus pressupostos e postulados. 

No caso da Geografia, havia uma proposição do que era ou não conhecimento e de 

como esse poderia ser validado. Seria o que alguns autores afirmam ser uma redescoberta da 

Ontologia que, para nós, se apresenta (ainda) como um desafio de elucidação. 

Não é nossa intenção adentrar no questionamento se há reflexões críticas sobre a longa 

crise da epistemologia enquanto projeto normativo associado à ciência moderna, mas também, 

não pretendemos ignorá-lo. 

Afinal, se considerarmos que a epistemologia define um campo e uma forma de 

produção do conhecimento, o campo conceitual a partir do qual operamos ao produzir o 

conhecimento científico, a maneira pela qual estabelecemos a relação sujeito-objeto do 
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conhecimento e a própria representação de conhecimento como verdade com que operamos, 

deveríamos prestar atenção ao movimento de constituição de uma (ou várias) epistemologia 

feminista, ou de um projeto feminista de ciência (RAGO, 1998 p. 03).  

Voltamos a destacar esse debate porque, procuramos um possível diálogo entre noções 

de espaço, gênero e poder e alguns campos de críticas – neste trabalho, representadas pelas 

críticas feministas e pós-coloniais – com as articulações de gênero no Estado do Tocantins, 

esclarecendo alguns pontos sobre a pesquisa de gênero e movimentos sociais nesse lócus, 

embora algumas dessas não sejam as categorias de análise nesse trabalho. 

Portanto o objetivo desse capítulo constitui (numa perspectiva geográfica) construir e 

fomentar elos de elucidação sobre as categorias, os sujeitos e as relações permeadas no 

interior da organização das mulheres no campo. 

 

 

2.1 Da Interseccionalidade ao Método: espaço, classe e gênero. 

 

 

Os caminhos percorridos por uma pesquisa conduz para além dos questionamentos 

sobre a realidade em questão. Ela vai (tentar) conduzir a uma segurança quanto ao modo 

como se “defende” uma ideia, e de como essa ideia foi fomentada ao longo de um 

amadurecimento científico quanto às análises.  

O conceito anti-essencialista de interseccionalidade, isto é, para poder apresentar uma 

visão mais consentânea com a realidade é necessário fazer a intersecção de categorias como 

gênero com outras categorias explicativas das relações sociais. Assim, reconhece-se a 

diferença e a diversidade entre as mulheres, que são vistas como possuindo uma identidade 

complexa, combinando diferentes elementos, tais como classe, raça, gênero ou sexualidade 

(entre outros) (BRANCO, 2008, p. 110). 

Escolhemos as críticas feministas e pós-coloniais por entender que as mesmas, 

culminam, não apenas para “novos” olhares sobre a realidade do espaço a partir do cotidiano, 

como procuram concomitantemente, uma reavaliação epistemológica que contemple outros 

saberes que não especificamente o científico, procurando mecanismos que ouçam as vozes de 

quem historicamente foi negado a fala. Essa escolha tem justificativas semelhantes às de Rago 

(1998): 
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O feminismo não apenas tem produzido uma crítica contundente ao modo 

dominante de produção do conhecimento científico, como também propõe um modo 

alternativo de operação e articulação nesta esfera. Além disso, se consideramos que 

as mulheres trazem uma experiência histórica e cultural diferenciada da masculina, 

ao menos até o presente, uma experiência que várias já classificaram como das 

margens, da construção miúda, da gestão do detalhe, que se expressa na busca de 

uma nova linguagem, ou na produção de um contradiscurso, é inegável que uma 

profunda mutação vem-se processando também na produção do conhecimento 

científico (RAGO, 1998, p. 03). 

 

 

Para tanto recorremos a abordagens geográficas reflexivas sobre espaço e poder, 

lugares e diferença, estudos, análises e movimentos de gênero, além do entendimento das 

contribuições do pós-estruturalismo para a intersecção de categorias, sobretudo aquelas 

consideradas geográficas. Muito embora, não sejam categorias que estejam presentes nas 

discussões principais deste trabalho, nos auxiliou na formatação do mesmo. 

No pós-estruturalismo, procuramos uma abordagem que tentasse superar as 

dicotomias tão presentes na ciência geográfica, possibilitando pistas de como pensar o espaço 

a partir das relações de gênero, ou como entender essas relações a partir do espaço, como se 

movimentam, e claro, elucidar como é construído esse movimento. 

Portanto, foi necessário entender epistemologicamente os caminhos a percorrer, pois 

concordando com Massey (2009) que de qualquer forma, nossas imaginações de espaço estão 

seriamente reduzidas, e os estudos de gênero, torna-se uma possibilidade de amplia-las. 

Ora, por muito tempo espaço e política na Geografia eram considerados 

contraditórios, opostos e até meados dos anos 70 e 80 havia poucas perspectivas de diálogo, 

salvo as exceções como Raffestin que afirma que a Geografia sempre abordou a Política, mas 

a do estado. Essa foi nossa dificuldade para compreender que ao separar as categorias, na 

verdade, estávamos fragmentando as análises sobre as mesmas e sobre o espaço. Assim, 

apesar das criticas levantadas estaríamos trilhando os mesmos caminhos.  

De acordo com Silva (2003, p.33): “é a partir das críticas estabelecidas na Nova 

Geografia Cultural que se abre a possibilidade de novas abordagens que exigem um novo 

conjunto de métodos”. Daí as contribuições do pós-estruturalismo na Geografia, pois a 

proposta da nova geografia cultural (nova porque trouxe para o campo da análise fenômenos 

até então com pouca ou nenhuma presença nas análises geográficas, mesmo, trazendo 

diversas tradições teóricas, incluindo os modelos político-econômicos Marxistas, a teoria 

feminista, a teoria pós-colonialismo, o pós-estruturalismo e a psicanálise), buscando romper, 

desconstruir, desestruturar e em alguns casos “demolir” estruturas fundamentalistas e 

conservadoras que barravam ou se fazem muros para os estudos de gênero e outras 

abordagens. 
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Não é mais possível, destarte, dissociar teoria e método, tampouco negligenciar os 

aspectos epistemológicos, ideológicos e éticos envolvidos na escolha de um paradigma de 

pesquisa. Torna-se cada vez mais importante conhecer os implícitos da abordagem eleita, uma 

vez que este tem importantes implicações práticas na condução da investigação (NARVAZ; 

KOLLER, 2006, p. 648). 

É necessário, assumir que tais escolhas são um ato político, há um posicionamento, 

ou a pretensão de um, mesmo em se tratando de escolhas de métodos de pesquisa e de teorias, 

que fundamentam o empreendimento de pesquisa. Ressaltando que toda atividade humana é 

política. 

A proposta de Narvaz & Koller (2006) é que assumamos os aspectos políticos-

ideológicos inerentes às nossas práticas. Quer na pesquisa, quer na academia, uma vez que 

estes aspectos têm sido comumente negligenciados ou mesmo recusados, sob a também 

ideológica pretensão de neutralidade e objetividade. Para Harding: 

 
 

Tal recusa pode ser compreendida como uma estratégia das elites brancas 

masculinas e burguesas (que geralmente detêm a hegemonia dos espaços de poder-

saber), ao tentarem evitar a responsabilidade sobre as motivações e sobre as 

consequências dos saberes produzidos, o que não só as feministas, mas também 

movimentos pacifistas, antirracistas e anti-imperialistas, entre outros, têm ousado, há 

muito, questionar e denunciar (HARDING, 1991, p. 67). 

 

 

Não é demais reafirmar que os principais pontos da crítica feminista à ciência 

incidem na denúncia de seu caráter particularista, ideológico, racista e sexista: o saber 

ocidental opera no interior da lógica da identidade, valendo-se de categorias reflexivas, 

incapazes de pensar a diferença. 

“Pensa-se a partir de um conceito universal de homem, que remete ao 

branco/heterossexual/civilizado/do Primeiro Mundo, deixando-se de lado todos aqueles que 

escapam deste modelo de referência” (RAGO, 1998, p. 04). 

Nas concepções de Silva (2003, p.32) ao contemplar a perspectiva da construção 

social do pensamento científico, considera-se que são os sujeitos sociais os criadores de 

teorias e, portanto, elas estão atreladas a um determinado contexto histórico e a recursos de 

interpretação disponíveis aos pesquisadores. 

Seguindo o raciocínio da crítica feminista, era/é preciso muito mais do que lançar 

critica ao modelo de se fazer ciência. Faz-se necessário ocupar os espaços 

tomados/negligenciados em todos os campos científicos. Esse deve ser o primeiro passo para 

que as críticas feministas e os estudos de gênero tenham significado.  
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Lembremos também de Foucault, ao longo de seus postulados sobre dominação, 

afirmando várias vezes que a crítica feminista evidencia as relações de poder constitutivas da 

produção dos saberes.  

Do ponto de vista geográfico, o espaço não é somente palco. É constituinte, produto 

e produtor das relações sociais e de poder. E onde há poder, certamente há resistências, há 

desarticulações e essas reproduções não aparecem de formas isoladas, ou separadas. Há uma 

aparente organização, dentro das desarticulações entre poder e resistência. Para Massey 

(2009, p. 75) é dentro dessa desarticulação, desse desacordo, “do argumento de uma 

democracia radical (não dessa democracia articulada) que uma linha pode ser retirada para 

desenvolver novos pensamentos”.  

Silva (2009, p. 48) complementa essa afirmação ao analisar que: “é por meio das 

ações espaciais concretas desempenhadas pelos seres humanos que se dão as continuas 

transformações da realidade socioespacial”. Isto é, novos pensamentos, novas formas de 

pensar e analisar esse espaço. Dentro dessas novas formas, surgem ou se configuram, por 

exemplo, os movimentos, as organizações, as ideias, as articulações no espaço e dessa forma 

começam a apresentar-se sobre ele. 

Sabemos evidentemente que, o “espaço é tão impossível de representar” para nós 

geógrafos, assim como o tempo é para os historiadores. Ao analisá-lo, não queremos 

imobilizar o espaço. Da mesma forma, ao lidar com as relações de poder nas ciências sociais, 

nos preparamos (ou ao menos foi nossa intenção) para analisá-las em suas diversas 

dimensões, ou seja, mediante e paralelo ao que ordena e coordena o espaço, pois, as relações 

sociais ou socioespaciais nada mais são do que relações de poder, relações essas que se 

estabelecem no espaço. 

Contudo, essas relações que costumamos analisar, e nos parecem por vezes, 

distantes, se estabelecem exatamente onde se inicia a análise. Embora na pesquisa, ou nos 

estudos não seja comum perceber ou aceitar, até mesmo as formas de análises, configuram 

relações engendradas de poder nas ciências. Muito embora, ainda não saibamos responder (e 

não é aqui nossa intenção), se o poder “começa” na ciência ou na sociedade. 

Coexistindo a isso, as resistências nas formas de produzir conhecimento através das 

críticas pós-colonialista tomaram um vigor que vinha se abastecendo daquelas/es que mesmo 

em situação subalterna, conseguiam organizar-se e movimentar seus conhecimentos, ainda 

que estes não fossem reconhecidos. 

Logo, os efeitos, as investidas e as críticas (ainda que consideradas pequenas ou 

desarticuladas) que partiam de vários movimentos (feministas, negros, ambientalistas), ou 
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mesmo, daqueles que faziam uso da ciência em outros lugares ou de outras formas e que ainda 

não tinham visibilidade e nem credibilidade para fazê-lo, começaram de alguma forma a 

incomodar como, por exemplo, movimentos que se tornaram organizações, ou melhor, 

organizações que são originárias de movimentos. 

Assim, após essas investidas, os movimentos feministas conseguiram por em 

evidência algumas de suas teorias, vindo a ganhar força, principalmente nas ciências sociais, 

muito embora algumas dessas ciências ainda não tivessem admitido a força de um 

conhecimento advindo de movimentos, ou daqueles que tomassem o cotidiano como forma de 

ver e pensar o mundo.  Feministas como Branco, vinha há tempos afirmando em suas análises 

que: 

 

As desigualdades que vão sendo geradas na sociedade teriam a ver com a forma 

como as relações de poder são definidas e (mal) distribuídas, encontrando-se as 

mesmas, sexualizadas como domínio e subordinação (BRANCO, 2008, p. 22). 
 

 

Do mesmo modo, as teóricas feministas propuseram não apenas que o sujeito 

deixasse de ser tomado como ponto de partida, mas que fosse considerado dinamicamente 

como efeito das determinações culturais, inserido em um campo de complexas relações 

sociais, sexuais e étnicas. Como se vê, a categoria gênero encontrou um terreno 

absolutamente favorável para ser abrigada, já que desnaturaliza as identidades e postula a 

dimensão relacional do movimento constitutivo das diferenças (RAGO, 1998). 

Nesse sentido, a categoria gênero apresenta-se como um importante aporte para 

análise social. Todavia, essa categoria sofre ainda as mesmas negações que as teorias que a 

defende sofrem. As investidas são varias, mas pesa, principalmente, a de uma parcialidade 

científica, que segundo suas/seus estudiosas/os, persegue essa categoria fazendo parecer que 

esta, segue na ciência de forma isolada, ou mesmo, solta.  

Para Branco, isso se deve a falta de entendimento (e de interesse) sobre o que vem a 

ser gênero e suas possibilidades de análise, já que: 

 

 

A categoria gênero como categoria analítica é um conceito social, isto é, o produto 

das relações sociais. Mas aquilo que significa ser homem ou ser mulher varia ao 

longo do tempo e do espaço, pelo que se tornou muito mais importante averiguar os 

modos como masculinidades e feminilidades são construídas tendo em conta o 

sujeito individual, ao invés de perspectivar a categoria de gênero como um conjunto 

de papéis nos quais as pessoas são socializadas (BRANCO, 2008 p. 28).  

 

 

De acordo com Rago (1998, p. 07-08), é na luta pela visibilidade da “questão 

feminina”, pela conquista e ampliação dos seus direitos específicos, que nasce um 
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contradiscurso feminista e que se constitui um campo feminista do conhecimento. É a partir 

de uma luta política que nasce uma linguagem feminista que busca interagir e dialogar com as 

demais categorias. 

Buscando elucidar como gênero se insere no espaço acadêmico e científico, 

evidencia-se que tal categoria não só dialoga com outras categorias, como é elo de 

comunicação entre outras ciências, fazendo também intersecção de conhecimento para 

estudos que também eram/são considerados subalternos. Isto é, ela transcende a um só campo, 

uma só discussão, uma só análise, uma só ciência.  

Nas proposições teóricas contemporâneas há uma negação ao binarismo, das 

dualidades impostas, das dicotomias que preponderam sobre as categorias e noções. Em 

contrapartida, entende-se que o mundo foi dividido em grupos, que se caracterizam pelos 

grupos que mandam e os grupos que obedecem. No caso das relações de gênero, quem sempre 

deve obedecer são as mulheres, ou aqueles que não se enquadram na divisão sexual imposta 

pela sociedade. Para melhor compreensão: 

 

 

De acordo com esta concepção, o mundo está dividido em dois grupos, sendo que 

um deles exerce poder sobre o outro, isto é, o grupo dos homens exerce poder sobre 
o grupo das mulheres, aparecendo a categoria ‘gênero’ como um eixo de 

diferenciação social, que permite explicar as relações de poder que se estabelecem 

entre ambos os grupos e o papel de subordinação que tem sido atribuído ao longo 

dos tempos à mulher, considerando o direito como instrumento de opressão sexual. 

[Por isso] Existem, academicamente, várias correntes feministas que constroem os 

seus discursos com base na categoria de gênero (BRANCO, 2008 p. 105). 

 

 

Apenas quando nos abrimos para analisar as críticas voltadas para “o fazer ciência”, 

entendemos que os movimentos críticos da ciência querem muito mais do que inserir suas 

categorias de análises. Eles também buscam enfatizar que há um diálogo entre as várias 

formas de se fazer ciência, por que há um diálogo entre as categorias de análises, ou seja, elas 

não caminham isoladamente e tampouco precisam ser separadas para existirem. 

Porém, antes de termos o entendimento acima, foi preciso entender algumas 

considerações, perspectivas, auxiliadas por alguns resultados como os que Macêdo (2008) 

afirmou ter encontrado em sua pesquisa, cujo ponto de partida foi: 

 

 
Em primeiro lugar, ressaltar a adesão a uma ontologia feminista de leitura das 

relações sociais, que pensa a categoria gênero, portanto, como uma importante 

ferramenta de explicitação e de transformação das relações de poder entre os seres 

humanos (MACÊDO, 2008, p. 27). 
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A categoria gênero apresenta-se, portanto como um caminho teórico-metodológico, 

muito além da sua “simples” utilização como conceito básico para entender a sujeição das 

mulheres, ou as divergências sobre sexualidades. Para Branco (2008, p. 104) as contribuições 

de gênero vão além do que sua elucidação conceitual: 

 

 

É verdade que a situação das mulheres melhorou inegavelmente durante o século 

XX e muitos direitos foram conquistados. Todavia o percurso ainda não está 

completo, pois há diferenças sociais significativas entre as mulheres, o que faz com 

que o reconhecimento e o exercício dos seus direitos sejam desiguais. [...] o 

processo histórico de reivindicação feminista pode dividir-se em dois períodos: no 

primeiro, a luta serviu para alcançar a igualdade social, política, educacional, 

jurídica e econômica entre homens e mulheres, enquanto que o segundo período, 

situado nos finais do século XX e inícios do século XXI, se caracteriza pela 
reivindicação do reconhecimento político e jurídico da diferença e das identidades 

particulares. Isto é, do gênero passa-se à intersecção (que passará, entre outras, pelas 

categorias de classe e raça). 

 

 

Na afirmação de Rago (1998), sem dúvida alguma, há um aporte feminino/feminista 

específico, diferenciador, energizante, libertário, que rompe com um enquadramento 

conceitual normativo. Talvez, daí mesmo a dificuldade de situar o campo da epistemologia 

feminista, mas que é compreensível à medida que se relaciona com outras categorias, e que 

intervém/interage nos mais diversos campos científicos.  

Ficou-nos evidente que alguns dos elementos que subsidiam os estudos de gênero a 

partir da interseccionalidade, surgiram dos próprios questionamentos às análises feministas 

feitas até então. Três delas foram suficientes para justificar análises que não só levasse em 

conta a categoria gênero, mas o contexto social, o lugar e tempo de referência, e os sujeitos: 

 

1) Em primeiro lugar, as críticas partiram das mulheres negras norte americanas em 

principal, alegando que a visão apresentada pelas feministas era racista e 

etnocêntrica, pois apresentava a experiência de mulheres brancas, ocidentais e de 

classe média
12

; 

2) A celebração e exaltação da diferença sexual pelas mulheres, fazendo ressurgir o 

debate sobre igualdade e diferença (Igualdade & Diferença) trouxe à tona também, a 

dificuldade em se debater a temática fora dos movimentos; 

                                                
12 Nessa direção, é fundamental pontuar a contribuição das feministas negras e das mulheres pertencentes a 

grupos subordinados no mundo contemporâneo – como é o caso das chamadas “collored women” ou das 

minorias sexuais na sociedade norte-americana – para o estabelecimento de um debate, cada vez mais refinado 

em termos de uma capacidade analítica de refletir os processos de constituição da identidade dos sujeitos, 

apontando, assim, para a necessidade de entender a relevância de outras categorias de opressão além de gênero, 

tais como as desigualdades de raça/etnia, classe, idade/geração, nacionalidade, orientação sexual, vinculação 

religiosa, entre outros fatores (MACÊDO, 2008 p. 64). 
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3) Com o surgimento de novas correntes feministas (fora do âmbito europeu) rompendo 

com as teorias tradicionais, buscou-se com isso trazer a realidade de cada espaço, ao 

mesmo tempo, tentando construí-la a partir de outras perspectivas (libertadoras), de 

forma a reconhecer a diferença e a diversidade entre as mulheres, refletindo com 

diferentes elementos tais como classe, raça, gênero e sexualidade, entre outros. 

 

Neste ínterim, entendemos a interseccionalidade a partir de sua contribuição teórica 

como um importante caminho metodológico que se fundamenta a partir de epistemologias 

pós-estruturalistas para analisar, explicar e fundamentar (no sentido de ser fundamental) 

temas, espaços e sujeitos “esquecidos” pela ciência. Nas palavras de Branco (2008, p. 98): 

 

A interseccionalidade [...] nos ajuda a perceber como diferentes conjuntos de 

identidades têm impacto na forma como se acede aos direitos e as oportunidades. É 

nos pontos de intersecção que nos apercebemos das diferentes experiências de 

opressão e de privilégio. Todavia não devemos olhar a combinação das diferentes 

identidades como uma mera soma, mas sim perceber que a combinação das mesmas 

é que produz experiências substantivamente diferentes. 
 

 

Macêdo (2008, p. 45) também se posiciona frente a essa perspectiva, e ao adotá-la 

afirma que ao fazer está a: 

 

 

Reconhecer a opção por uma perspectiva relacional de entendimento da realidade 
social, constituída por uma lógica interseccional, onde dimensões fundantes da vida 

social, além de gênero – como classe, raça/etnia e idade/geração – se entrelaçam, 

(re)configurando-se mutuamente, definindo, portanto, nas trajetórias/experiências 

dos sujeitos, individual e coletivamente, diferentes vetores de “opressão” ou, 

contrariamente, de empoderamento.  

 

 

Outra contribuição dessas correntes, ou desses movimentos diz respeito à mobilidade 

que o conhecimento adquire à medida que entendemos que as categorias não estão isoladas e 

nem ancoradas ao espaço. A partir desses entendimentos, inserimos as intersecções entre as 

categorias em nossas análises, algumas, inevitavelmente com mais ênfase, pois foram aquelas 

que analisaremos mais diretamente neste trabalho.  

A trajetória das abordagens, bem como as perspectivas sobre a interseccionalidade 

foi importante para entendermos como refletir e analisar categorias, fenômenos e movimentos 

a partir outros referenciais. 

O desenvolvimento dessa crítica terminou por favorecer a formulação de novos 

referenciais para a constituição de uma epistemologia feminista plural, que não 

abandona a necessária dimensão da luta política pela transformação das relações 

sociais regidas pelas hierarquias de gênero – que tem no sujeito mulher um elemento 
chave para o processo de superação da opressão –, mas que questiona qualquer 

postura essencialista em torno de uma “identidade feminina” e reconhece que as 
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(diferentes) identidades são construídas por meio de processos complexos e plurais, 

portanto, em constante transformação. Nessa direção, se o sujeito do feminismo 

ocupa outras “fronteiras políticas”, é mister buscar entender como esse “novo 

sujeito” posiciona-se enquanto sujeito cognoscente, em outras palavras, como o 

sujeito responde às questões que [orientam] esta reflexão: quem pode falar? Onde? 

Como? Por que e para quê? (MACÊDO, 2008 p. 48). 

 

 

Isso nos ajudou a perceber e entender por quais razões algumas mulheres são 

marginalizadas e discriminadas, enquanto outras (poucas) beneficiam de posições de 

privilégios. Essa perspectiva da interseccionalidade nos permite também: 

 

 

Deixar de pensar (apenas) em termos binários, podendo relacionar entre outros 

aspectos, gênero e poder, podendo inclusive ir além e ultrapassar a visão das 

mulheres como um grupo homogêneo, o que torna muitas situações invisíveis e 

opacas e não permite que sejam tratadas adequadamente, já que apenas são 

problemas próprios de determinados grupos de mulheres (BRANCO, 2008, p. 100). 

 

 

Interagindo tais experiências em nossas pesquisas, no Brasil, (assim como em outras 

partes do mundo) a questão das mulheres, enquanto a igualdade de direitos ainda não foi 

resolvida. Mas a busca por essa igualdade revela desigualdades exorbitantes, quando se trata 

da própria designação do que é ser mulher (branca, negra, indígena, pobre, sulista, nortista, 

etc.), além de essas diferenciações influenciarem também, a composição de classe no país
13

. 

Que por sua vez, também determina as condições de vida de mulheres residentes no urbano e 

no rural, sobretudo no campo, onde a questão agrária é, ainda, uma ferida aberta e pujante.  

Tais conflitos no campo revelam que apesar de serem homogeneizados pelos 

movimentos sociais (rurais ou campesinos), mulheres, homens, jovens e crianças são sujeitos 

com construções próprias, ainda que os ideais sejam parecidos, as trajetórias advêm de 

diferentes relações com o espaço, diferenciadas aí pela classe, pelas origens étnico-raciais, 

pela cor, pelo sexo e pelo gênero. 

Saffioti (2002, p.10) ressalta que, nas sociedades do presente, a categoria ontológica 

gênero emparelha-se com outras de igual importância e, entre essas, destaca o constructo 

classe social, sendo essa uma categoria chave para entender o funcionamento de uma 

sociedade capitalista como a nossa e via imprescindível para a crítica e, quiçá, superação 

desse modelo excludente. 

                                                
13 Tendemos a concordar com Macedo (2008, p. 54), precisamos ter entendimento dos eixos fundantes da vida 

dos sujeitos sociais, como as dimensões de gênero, classe, raça/etnia e idade/geração. Essas dimensões vão 

ganhar maior ou menor relevância a depender das formações histórico-culturais onde os sujeitos se inserem, 

configurando identidades e, simultaneamente, alteridades que, “expressam diferenças, oposições, conflitos e 

hierarquias provisórias, porque na dialética da vida os lugares sociais se alternam, as situações sociais 

desestruturam-se e reconstroem-se em outros moldes”.  



78 

 

Além do mais, estando construída nesse modelo, como uma instituição social e 

política permite manifestações várias, tais como salários desiguais ou trabalhos 

menos capacitantes, violações, violências sistemáticas de várias ordens e, até 

mesmo, depreciação de certas características físicas — o que implica, assim, uma 

desumanização diária das mulheres (BRANCO, 2008, p. 107). 

 

 

Por conseguinte, entendemos que há um diálogo continuo, e havendo esse diálogo 

entre as categorias e, se elas se relacionam com o espaço, ampliam-se as possibilidades de 

entendermos, no campo dessa pesquisa, como as mulheres se organizam em prol da terra e 

dos seus direitos, sem que necessariamente tenhamos que escolher qual reivindicação, ou qual 

categoria tem mais importância/relevância para nossas análises. 

Ao adotarmos as análises a partir das intersecções de gênero, espaço e movimentos 

sociais, adotamos leituras sobre geografias feministas, examinando as contribuições para a 

categoria gênero e sua espacialidade nessa ciência.  

Embora a perspectiva de gênero seja bastante útil e necessária para explicar 

determinadas situações, ela não permite explicar as desigualdades que se verificam entre as 

próprias mulheres, ou seja, as desigualdades e as diferenças que existem dentro do gênero 

(BRANCO, 2008).  

Daí a necessidade (neste trabalho) de uma análise que partisse de uma abordagem de 

gênero interagindo com a interseccionalidade  de categorias como classe, etnias e movimentos 

sociais na análise como caminho de pesquisa, nos permitindo ampliar as análises/visões 

(algumas de fato reduzidas) para entendimentos mais abarcadores e ao mesmo tempo mais 

abrangentes. Logo, 

 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da inteiração entre dois ou mais eixos da 

subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 
desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 

etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações 

e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, 

constituindo aspectos dinâmicos ou ativos de desempoderamento (CRENSHAW, 

2002, p.177). 

 

 

Portanto, uma das principais considerações para as análises neste trabalho de tese foi 

certamente que, a interseccionalidade trouxe como primeira contribuição às possibilidades de 

pesquisas que não mais excluíssem sujeitos e atores sociais. Essa contribuição também trouxe 

mais evidência a figura feminina como sujeito e agente produtor de conhecimento. De forma 

cuidadosa vem buscando não mais homogeneizar as ações e as reivindicações históricas e 
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espaciais das mulheres, visando com isso, não cair nas armadilhas da invisibilidade que 

persegue o gênero feminino.  

Nosso segundo passo foi entender o método. Atentamos-nos as advertências de 

Branco (2008), onde é preciso levar em conta também, o surgimento de novas correntes 

feministas das quais vem se desvinculando com as teorias tradicionais, cuja ênfase é colocada 

na linguagem e no discurso, que assumem um papel importante na construção da realidade, ao 

invés de apenas servirem de mero reflexo da mesma.  

Por isso nossa escolha, pautou se na análise dos comportamentos, das ações, 

organizações, articulações e movimentos dos sujeitos femininos na luta pela terra, pela 

reforma agrária, cuja presença feminina tem sido uma constante em todos os setores e 

dimensões, ao ponto de elas mesmas deliberarem, se querem ou não, estarem em outros 

movimentos (que levantem a bandeira da terra), mas em principal no movimento próprio das 

mulheres camponesas/rurais.  

Por esse motivo, foi necessário dialogar com as correntes feministas, inclusive as 

novas, buscando elos de análises tanto materiais, quanto subjetivos sobre movimentos. 

 

 

Nestas novas correntes feministas inserem-se o feminismo pós-colonial, o 

feminismo pós moderno e o feminismo crítico, que apresentam o conceito anti-

essencialista de interseccionalidade, isto é, para poder apresentar uma visão mais 

consentânea com a realidade é necessário fazer a interseccção da categoria gênero 
com outras categorias explicativas das relações sociais, [como os movimentos 

sociais] (BRANCO, 2008, p. 106). 

 

 

E ao contrário do que se afirmavam estas possibilidades de pesquisas não vieram 

para substituir as atuais formas de conhecimento, os sujeitos e atores atuais, na verdade, as 

análises através da interseccionalidade visavam integrar aos conhecimentos existentes, às 

análises propostas, integrando assim alguns sujeitos sociais e interagindo com as múltiplas 

facetas de sua vida social. Evitando, no caso da Geografia, ficar preso somente ao espaço. 

Geógrafas/os preocupadas/os com os caminhos e práticas da Geografia enquanto 

ciência já havia alertado sobre críticas, não só atribuída aos estudos de gênero, mas a qualquer 

outro estudo que “ousasse” trilhar outros caminhos para análise espacial. A priori é que todos 

que estivessem na geografia, deveriam fazer suas análises através dos postulados marxistas, 

ou que, para analisar um fenômeno, deveriam explicar como este se materializou no tempo e 

no espaço, valendo-se para isso do materialismo histórico e dialético.  
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Em diferentes contextos, o materialismo enquanto, filosofia e método, foi (e é) 

hegemonicamente masculino, branco, europeu, binário. Indo além, na Geografia a abordagem 

e o método materialista pouco se abriram para as questões raciais e do gênero. 

Do mesmo modo, como característica maior que acompanha nossos estudos, 

queremos o entendimento de que nossas análises, não primam pela superação, afinal não há 

como substituir o espaço. O caminho é outro, não o da superação, ou da substituição, mas da 

coexistência, das alternativas e das possibilidades, assumindo que não há necessidade de 

possessões sobre as análises e sobre o espaço, mas admitindo este, como um lócus de 

intersecções, de diálogos, de coexistências, de possibilidades. Pois: 

 
 

Apenas quando assumirmos a postura de que o discurso científico é uma construção 

social e desenvolvermos uma atitude crítica sobre os modos de se “fazer geografia”, 

duvidando da consagração das “verdades” estabelecidas pela versão hegemônica 

difundida na historiografia do pensamento geográfico, é que compreenderemos as 

razões das ausências de determinados sujeitos como agentes produtores do discurso 

científico geográfico (SILVA, 2009 p. 25).  

 

 

Apesar de não ser o foco central de nossas análises (e da dificuldade em 

dimensionar) a partir de uma revisão teórica percebemos o quanto a abordagem sobre 

mulheres ainda se concentram nas dimensões do urbano, e que estas quando se aproximam de 

uma abordagem camponesa, quase sempre estão ligadas mais a uma análise do movimento 

social, do que as mulheres como categorias em si.   

Essa é uma crítica que levantamos a fim de contribuir, não só academicamente com 

os estudos de gênero, como buscar mecanismos de entendimento e diálogo com as classes 

subalternas, oprimidas por diversas instâncias sociais, esquecidas nas dimensões do espaço e, 

sobretudo, dialogar com os sujeitos, para entender que estes não estão estanques. 

 Portanto, alguns ganhos para nossas análises estão baseados nessas premissas. A 

discussão sobre a relatividade, sobre a possibilidade das dúvidas, da descontinuidade do 

dualismo, de como a dicotomia tomou mais evidência na Geografia do que algumas 

categorias são algumas das contribuições que as teorias “subalternas” ajudaram a trazer à 

tona. 

Não por acaso, é por acreditar que nesse espaço, onde as relações estão 

desarticuladas e em desacordo, que encontraremos a possibilidade de analisar gênero, suas 

intersecções e seus diálogos. Visando com isso evidenciar, não só o cotidiano de lutas de 

mulheres (camponesas), mas também e concomitante, oferecer com o método, algumas 
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propostas de se falar das experiências do cotidiano, sem fugir da dimensão subjetiva da 

pesquisa, e de outras armadilhas conceituais/teóricas. 

Neste aspecto, aponto uma intersecção entre classe e gênero na construção dos 

sujeitos sociais que compõem a luta diária pela terra. A classe que detém os meios e modos de 

produção com plena predominância masculina é interseccional, exatamente por discriminar e 

excluir todas as pessoas que, não sendo socialmente masculinas, não tem visibilidade, 

reconhecimento e espaços e não podem participar dos lugares de decisão da mesma forma 

como os homens.  

Na perspectiva interseccional, nota-se que o gênero feminino é oprimido no que diz 

respeito à “classe”, não porque esta homogeneíza os sujeitos, mas porque de fato exclui da 

discussão as mulheres. O feminino é afetado e limitado por preconceitos e discriminações 

culturais (os papéis culturais atribuídos às mulheres na luta pela terra – acampamentos e 

assentamentos rurais) e que não são vistos ou são suprimidos em nome da luta de classe 

considerada maior e mais importante (pelos homens).  

A composição social dos lugares da luta pela terra, também tem relação 

interseccional étnico-racial. As espacialidades revelam que a pobreza tem lugar e cor 

predefinidos. No urbano (em geral), aos negros os espaços destinados são as “periferias”, 

cortiços, favelas (denominadas pelo Estado como comunidades), os lugares são esquecidos e 

estereotipados (além da composição social das cadeias e presídios) como indica alguns dados 

dos estudos dos Direitos Humanos no Brasil de que 73% das pessoas em regime de prisão e 

com poucas ou nenhumas possibilidades reais de estudos são pardas ou pretas (negras).   

No campo, a herança de um país de latifúndios, fez do escravo alforriado, um 

herdeiro do trabalho explorado, quando posseiro ou pequeno camponês, a submissão aos 

ditames de coronéis, latifundiários, grandes proprietários de terras e capitalista rural, não 

restando outra saída senão vender sua força de trabalho, tornando se refém da mão de obra 

barata e explorada ou, assumindo sua condição de sem terra. 

Nas análises das questões do campo (agrária, agrícolas, fundiárias) é preciso entender 

que há relações sociais envolvendo diversas categorias de análises. Nas proposições de Leonel 

(2008), também adotada por nós, cada uma dessas categorias foi de certa forma pensada 

isoladamente pelos estudiosos, porém o exercício aqui é de pensá-las articuladamente 

tentando ver como pessoas marcadas por mais de uma dessas variáveis experienciam 

processos pessoais de forma diferente e desigual. 

Não de outro modo, gênero, “enquanto relação humana é parte constitutiva do ser 

social” (MACÊDO, 2008, p. 53). Como categoria ontológica, “o gênero contém a mesma 
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capacidade explicativa que outras categorias igualmente ontológicas” (SAFFIOTI, 2002, p. 

02), permitindo desvendar a pluralidade de “fronteiras políticas” que distanciam e aproximam 

os sujeitos e suas experiências. Levando em consideração que, a experiência humana não 

passa apenas pela dimensão do gênero. 

Desse modo, ao adotarmos a intersecção de Gênero e de classe nas relações sociais 

nesse trabalho não poderíamos escapar a algumas armadilhas. Isso fica evidente, sobretudo, 

quando utilizamos classe social, que “para o bem e para o mal” (em nome de um uso mais 

analítico e menos ortodoxo do conceito) não se pode abrir mão do seu sentido político – 

expresso pela luta de classes (LARANGEIRA, 1993). Muito embora venhamos abordar a 

classe não sob a tutela da luta e da crise, mas dos conflitos e da subalternidade. 

Relações de gênero e étnico-raciais também possuem lutas diferentes, assim como 

seu sentido político, vem sendo reivindicado pelos movimentos sociais, pela academia e por 

diversas organizações. Com o advento das redes como ferramenta de comunicação, isso fica 

cada vez mais evidente e mais difícil de desconsiderar.  

Não estamos desconsiderando a dimensão social de classe, tampouco, é nossa 

intenção deixar de evidenciar a expressa compreensão de que as relações de classe não apenas 

estruturam as diferentes condições de existência dos indivíduos e grupos sociais, mas também 

os valores e os comportamentos dos atores sociais (COSTA, 2000). 

Saffioti (2000, p.73) também nos aponta para análise da persistência de sistemas de 

hierarquização que se interconectam, num processo de mútua retroalimentação, afirmando 

que “a sociedade não comporta uma única contradição”. O mundo já não pode mais ser visto, 

analisado e explicado apenas pela crise, mas também, está cheio de conflitos.  

Conflitos esses expressos na luta pela terra por mulheres, negras, pobres, nortistas, 

que se organizam para além da terra, que buscam na organização, movimentar suas causas e 

seus corpos. Requerendo com isso visibilidade para suas condições enquanto sujeitos sociais 

com múltiplas identidades e com interesses diversos na terra e pela terra.  

Tais movimentos ganha corpo através das organizações e articulações de grupos 

sociais no campo. E quem irá evidenciar com mais ênfase essa afirmação, são os diversos 

movimentos sociais, bem como a espacialização de suas lutas. 

Sobretudo, nestes tempos, os movimentos sociais nos fazem retomar uma releitura do 

espaço. Onde é preciso experienciar o espaço muito mais do que um palco para organização 

dos atores e sujeitos sociais. É necessário entendê-lo como dinamizador das relações, 

proporcionando uma geograficidade dos fenômenos que nele se encontram e com ele se 

relaciona.  
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Mesmo a definição de classe social não responde aos anseios de algumas categorias 

como gênero, ainda mais quando o tema não gera uma definição consensual entre estudiosos 

das mais diferentes tradições políticas e intelectuais. Todavia, é preciso reconhecê-la como 

grupos amplos, em que a exploração econômica, opressão política e dominação cultural 

resultam da desigualdade econômica, do privilégio político e da discriminação cultural, 

respectivamente, o que incide diretamente nas relações sociais. 

Assim como as relações étnico-raciais, de etnia e raça são relações imersas na 

alteridade e construídas historicamente nos contextos de poder e das hierarquias raciais 

brasileiras, nos quais a raça opera como forma de classificação social, demarcação de 

diferenças e interpretação política e identitária (GOMES, 2011). As relações de gênero são, 

portanto, de relações construídas no processo histórico, social, político, econômico e cultural, 

que devem ser debatidas e que são atualmente contestadas pelos movimentos sociais. 

Mulheres negras, sem terras, de origem camponesa e das florestas são as 

características identitárias consideradas para analisar a organização do movimento de 

mulheres no campo tocantinense. Entretanto, antes de adentrarmos nessas características 

fomos à busca de uma geograficidade dos movimentos sociais que estão atentos as 

organizações mulheres no campo. 

  

 

 

2.2 A Geograficidade dos Movimentos Sociais no Campo 

 

Seguindo a proposta de retomarmos uma releitura sobre o espaço, é preciso, a 

princípio, entender que, “pensar o espaço implica admitir múltiplas temporalidades 

convivendo simultaneamente”. O espaço geográfico é tanto o produto de, como a condição de 

possibilidade das relações sociais (CORONIL, 1991, p. 28). Como relação social o espaço é 

também, um “elo” entre sociedade e natureza através da qual a sociedade produz a si mesma, 

se apropria e transforma natureza. 

O sentido de apropriação tende a desnaturalizar o conceito de espaço, e emergem no 

mesmo, dimensões interessantes para nós geógrafas/os, como a noção de território, que muito 

além das relações de poder, destacam-se no espaço os interesses sociais, tornando esse 

espaço, em espaço geográfico, afinal, como afirma Porto-Gonçalves (2003) “não tem sentido 

dominar o que não tem importância”. 
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Das dimensões de análises possibilitadas pelo espaço geográfico, no que diz respeito 

à escala dos fenômenos e as transformações sociais, outra noção que também se apresenta – 

sendo importante e necessária nas análises geográficas – é o lugar. Nestes tempos, não há 

como dissociar fenômenos e tampouco analisá-los de forma fragmentada. O global está no 

local e o local está com grande força no global. De acordo com Santos, existe uma força 

muito grande que emana do lugar: 

 

 

A dimensão do global do capitalismo procura impor a ordem global em todos os 

lugares, uma única racionalidade. E os lugares respondem ao mundo de acordo com 
os diversos modos de sua própria racionalidade (SANTOS, 2000, p. 289). 

 

 

A composição da sociedade global, passa pelas aldeias, povoados, populações 

divididas por limites físicos, políticos e ideológicos. Tais limites são importantes para as 

sociedades, pois possibilitam organizar-se da maneira que lhes convém, ou transformar seus 

espaços culturalmente à medida que se apropriam dos lugares. “Afinal, a realidade é 

constituída não só pelo que é, mas também, pelo que pode ser e, por alguma razão, está 

impedido de ser” (PORTO-GONÇALVES, 2003, p. 20). 

Tais condições são experiências espaciais, das quais, as possibilidades vão revelando 

aos poucos, as formas como essas sociedades se relacionam com o espaço, tanto no seu 

sentido material, que é aquele que possibilita a existência, quanto dos outros aspectos que 

possibilitam a sobrevivência dessas sociedades. Assim sendo, não há como entender as 

sociedades sem entender como são suas relações com o espaço em suas diversas dimensões. 

Para Porto-Gonçalves: 

 

 

Ignoramos a dimensão espacial na sua materialidade historicamente constituída. 

Enfim, não consideramos devidamente a geograficidade do social. E a 

geograficidade é uma dimensão necessária de toda a sociedade (2006, p. 12).  

 

 

Na reflexão de Coronil (1991, p. 28), isso significa “pensar o espaço em termos que 

integrem seus significados socialmente construídos com suas propriedades formais e 

materiais”. Ou seja, desde a ocupação material, até as ações das sociedades no espaço, 

devendo, pois serem observadas e analisadas conjuntamente.  

Enquanto que para Lefebvre (1991), que não necessariamente utiliza o termo 

geograficidade, mas afirma que qualquer relação nesse sentido, deve começar, considerando o 

espaço geográfico enquanto dimensão constitutiva do social, recuperando, inclusive, mas não 

exclusivamente, a natureza no corpo de análise sociológica. 
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Ora, isso seria para nós geógrafas/os pensar as dimensões espaciais de forma a não 

excluir a sociedade dessas análises. Todavia, devemos pensá-la não apenas como parte da 

análise, mas como a própria forma de analisar, ou seja, pensar o espaço como espaço 

geográfico, cuja relação sociedade-natureza seja posta da forma como ela é, sem separações, 

sem fragmentos. Esse é o ponto de partida da análise geográfica. Pois, 

 

 
Não existe sociedade a-geográfica assim como não existe espaço geográfico a-

histórico. Assim, como todo espaço geográfico está impregnado de historicidade, a 

história está, sempre, impregnada de geograficidade (PORTO-GONÇALVES, 2006 

p. 09). 

 

 

Nesse sentido, é preciso que acompanhemos como essas sociedades se relacionam, se 

organizam, se movimentam, e articulam-se. A historicidade do espaço, passa pelo caminhar 

das sociedades que o compõem. É necessário, portanto, entender quais são os mecanismos 

que regem essas sociedades e como elas caminham. O que provoca as crises, as alianças, os 

conflitos, as diferenças e a própria política? Como as sociedades reagem diante dos 

pensamentos e ações contrárias, ou, de que forma se organizam diante de forças que atuam 

sobre espaço ferindo seus interesses, seus direitos, ou impondo novas ordens. 

Todos esses mecanismos são aspectos importantes para a análise geográfica, 

possibilitando o desvendar dos movimentos dessas sociedades. E são, os movimentos dessas 

sociedades que nos trouxeram pistas interessantes para a abordagem de nosso trabalho. 

Pontuamos assim, os movimentos sociais na análise geográfica, buscando a princípio 

essa geograficidade, entendendo como as sociedades se organizam diante das crises, conflitos 

e da política, o que faz surgir questionamentos para a pesquisa geográfica, aos quais, algumas 

das possíveis respostas poderiam estar nos movimentos sociais e nas suas articulações.  

Movimentos Sociais são aqui, bases para nossas análises, como uma categoria 

política e social de análise. Nossas investigações tiveram como ponto de partida os 

movimentos sociais em suas dimensões dos processos geográficos: a Espacialização, a 

territorialização, e o lugar. Em nosso entendimento: 

 

 

Estudar um movimento social como categoria geográfica é condição essencial para 

elaboração teórica, considerando a pesquisa geográfica sobre movimentos sociais no 

campo e na cidade como crescente na Geografia (FERNANDES, 2000, p.59). 

 

 

Para Bringel (2007), trazer os movimentos sociais para análise geográfica é uma 

necessidade, pois hoje temos uma geografia variável da nova composição do trabalho, da 
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mobilidade entre as fronteiras, das transformações urbanas e rurais. Logo, isso por si, já 

justifica a presença das análises. 

Para Martins (1997), a importância da Geografia nos estudos sobre movimentos 

sociais está em compreender o aparente paradoxo entre a intensificação do processo de 

globalização que ocorre ao mesmo tempo em que o desenvolvimento dos movimentos 

aumenta no Brasil. Isso nos remete as análises de Gohn ao tentar definir movimentos sociais 

sob uma perspectiva sociológica e próxima de uma geográfica: 

 

 

Movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores sociais coletivos 

pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, articuladas em certos cenários de 

conjuntura socioeconômica e política de um país, criando o campo político de força 

social na sociedade civil. As ações se estruturam a partir de repertórios criados sobre 

temas e problemas em conflitos, litígios e disputas vivenciadas pelo grupo na 
sociedade. As ações desenvolvem um processo social e politico-cultural que cria 

uma identidade coletiva para o movimento, a partir dos interesses em comum 

(GOHN, 2002, p. 251). 

 

 

Nesse sentido, compreender os movimentos sociais além de suas formas de 

organizações, através dos processos que desenvolvem, dos espaços que constroem e dos 

territórios que dominam e organizam, é entender a geograficidade dos mesmos. Desse modo, 

o desafio é constituir elementos desses processos que sirvam como referência para uma teoria 

geográfica dos movimentos sociais (FERNANDES, 2000, p. 59). 

Essa teoria só pode ser construída à medida que, os movimentos sociais espacializam 

suas reivindicações e territorializam suas lutas. É no encontro do espaço com a sociedade que 

se constroem o emaranhado de ações, entre elas os conflitos, fazendo com que os movimentos 

sociais surjam, tendo os conflitos uma conotação e a possibilidade de serem solucionados ou 

de, ao menos, serem percebidos. De acordo com Santos: 

 

 

Os movimentos sociais adquirem, no contexto teórico que abraçamos, um lugar de 

altíssima relevância por trazerem à luz, com sua própria existência, não só as 

contradições inscritas no espaço-tempo como, também, os possíveis inscritos nessa 

própria realidade (SANTOS, 1996 p. 67). 

 

 

Esses inscritos citados por Santos são os sujeitos sociais em contexto de negação, 

marginalidade, esquecimento ou de expurgação que, ao se perceberem em tais situações se 

organizam e criam mecanismos de se movimentarem diante da sociedade. Não podem ser 

encarados como “o bem contra o mal”, “o certo contra o errado”, tampouco, somente como os 

miseráveis destes tempos. É preciso enxergá-los sob a tutela de relações de poder e 

resistência, ou numa condição subalterna no espaço.  
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Além disso, de acordo com Bringel (2007, p. 34) “é necessário refletir sobre a 

dialética entre poder e resistência e o papel dos movimentos sociais atuais dentro desse 

contexto”. Ou como posiciona Soja (2003, p. 97) “o espaço e a organização política do espaço 

expressam relações sociais (e de poder), mas também reagem contra elas”. 

Touraine traz um questionamento necessário (talvez retórico) para reflexão no que 

diz respeito aos movimentos sociais. Seria necessário ainda, falar em movimentos sociais? O 

próprio autor responde que sim, porque se trata ainda, de conquistar ou reconquistar um 

espaço social. 

Sendo assim, trazer os movimentos sociais como um dos conceitos chave da pesquisa 

geográfica, ou ainda, como categoria, é para nós uma necessidade de entender alguns 

fenômenos geográficos sobre a luta pela terra no Brasil. Ao elegê-la como categoria tem-se a 

possibilidade de desvendar outros aspectos envolvendo os conflitos no campo, dos quais não 

são evidenciados numa análise, a partir e somente da perspectiva de classe, quase sempre 

presente na investigação dos conflitos no campo.  

Freire-Maia (1998, p. 38) reforça nossa constatação de trazer os movimentos sociais 

como categoria ao afirmar que: “Categorias são conceitos fundamentais construídos desde a 

análise das experiências desenvolvidas na realidade até os esforços lógicos para a elaboração 

de leituras de ensaios teóricos”. 

O essencial aqui é reservar a ideia de movimento social a uma ação coletiva que 

coloca em causa um modo de dominação social generalizada (TOURAINE, 2006, p. 18). E ao 

tratarmos de uma teoria para os movimentos sociais, dois questionamentos são fundamentais 

para a análise geográfica dos mesmos: 

1) Qual o sentido geográfico dos movimentos sociais?  

2) Que tipos de influências podem exercer?  

Para alguns estudiosos como Jean-Yves Martin (1997) essa é uma “via de duas mãos”, 

uma vez que, é na capacidade de espacializar e territorializar as suas lutas que reside a chave 

dos seus êxitos e, por conseguinte, do seu futuro, além de que, estudar/analisar a 

geograficidade dos movimentos sociais, pode ser uma contribuição à reafirmação do espaço 

de uma geografia vista como ciência social crítica. 

Logo, o sentido geográfico dado por Jean-Yves Martin é também elo que contribui 

para entender as influencias que os movimentos sociais exercem. Observando a primeira 

delas, ao admitirmos os movimentos como formas de organização social, mesmo na 

Geografia onde essas formas de organização social são preocupações (mais) recentes. 

Contudo, como ressalta Fernandes (2000), uma vez realizadas discussões sobre movimentos 
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sociais, esta propicia um diálogo a respeito da relação sujeito-espaço. Que em nossa opinião, é 

o ponto chave da análise geográfica. 

Entretanto, há outros pontos a serem ressaltados aqui, e são necessários para afirmar 

nossa proposta. Primeiro, numa análise sobre movimentos sociais, entendemos o espaço sob a 

mesma perspectiva de Agnew (1987), como um campo de ação, ou área no qual um grupo ou 

organização atua, assim é preciso observar como os movimentos sociais atuam em espaços 

diferentes, buscando a reafirmação do lugar quotidianamente. 

Em segundo, entendemos que as análises dos movimentos sociais podem se dividir, de 

acordo com o que Fernandes (2000) chama de, duas formas de análises e, portanto, dois 

conceitos a serem concebidos:  

 

I. Movimentos socioespaciais: Movimentos que tem o espaço como possibilidades. É 

um conceito amplo, porque envolve as diferentes dimensões do espaço geográfico: 

social, político, econômico, etc.; nesse sentido, todos os movimentos são 

socioespaciais, uma vez que são representações de reivindicações, de espaços, 

territórios produzindo assim, espaços políticos. 

II. Movimentos socioterritoriais: São todos os movimentos que tem o território como 

possibilidades. E envolvem as dimensões do território, por vezes restritas, que entram 

em conflitos entre si, ou que podem entrar em conflitos com interesses diversos, como 

o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ou ainda, os movimentos 

camponeses, os indígenas, as empresas, os sindicatos.  

 

São dois conceitos que apontam duas formas de ações sobre o espaço. Ao entendermos 

essas definições e suas diferenciações chegamos a um terceiro ponto: uma leitura sobre 

movimento social da qual nos possibilitasse a enxergá-lo além de sua forma, ou seja, também, 

como processo, além dos significados de suas ações e dimensões. Principalmente, pelas 

transformações causadas nas estruturas (econômicas, culturais, sociais) e nas relações sociais 

na conquista de frações de territórios (FERNANDES, 2000, p. 60). 

Foi a partir da busca de uma geograficidade dos movimentos sociais, que surgiram 

algumas pistas sobre o observatório e as análises dos movimentos. A primeira pista diz 

respeito a analisar suas práticas (ações) desde a construção de sua forma/estrutura, tendo 

como lugar de materialização, algumas frações do território. 

Antes, Fernandes (2000) nos alertou que muitos movimentos sociais não têm esse 

objetivo (e é preciso estar atento a isso), mas lutam por dimensões ou estruturas no espaço 
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geográfico, de modo que é coerente denominá-los de movimentos socioespaciais, porque 

embora estejam nessas frações de território, seus objetivos estão no espaço de vivência e 

construção do cotidiano. Daí a importância de distinguir os conceitos para as análises. 

Ao analisar um movimento social a partir de suas dimensões, torna-se necessário 

também entender seus resultados, buscando concebê-los como conceitos/noções geográficos, 

como por exemplo, espacialização e espacialidade, territorialização e territorialidade, que para 

Fernandes (2000, p. 63) tem as seguintes definições: 

 Espacialização: É um processo do movimento concreto da ação em sua 

reprodução no espaço e no território. 

 Espacialidade: É um processo contínuo de uma ação na realidade, é o 

dimensionamento do significado da ação. Quando iniciam lutas ou ações 

construindo suas experiências. 

 Territorialização: É um processo contido em uma determinada ação, ou uma 

investida sobre o espaço. Tem interesses próprios, divididos por relações de 

poder e desta forma, caracterizado por essas relações. 

 Territorialidade: É um processo do qual o indivíduo está ligado a uma 

determinada ação sobre o território, sofrendo, exercendo, investindo ou resistindo 

as relações de poder sobre o espaço. Seria a interação do indivíduo com o espaço 

buscando ali sua sobrevivência/permanência. 

 

Todavia, as distinções estariam vinculadas aos campos de ações e das ideias, ou seja, 

no espaço, nas lutas, nas ações, no território e nas relações de poder, uma vez que as 

representações são coletivos de reivindicações, territorialidades, espacialidades. 

Partindo dessas designações, a vida é experimentada como produtora de interações. 

Já numa perspectiva da territorialização, esta, está relacionada com sua forma de organização 

sociopolítica. Desse modo, a espacialização cria a territorialização e é reproduzida por ela 

(FERNANDES, 2000, p. 72). 

Portanto, entendendo o espaço e o território como parte da teoria dos movimentos 

sociais, outra preocupação nos é trazida por Bringel (2000), quando nos alerta que as análises 

sobre movimentos sociais podem nos auxiliar com o conceito de lugar dentro das ações dos 

movimentos sociais. Mas não tomados os devidos cuidados, pode, também, ser uma 
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armadilha conceitual. Segundo o autor, há uma constante marginalização do lugar nessas 

análises
14

. Averiguamos essa preocupação também, nas proposições de Soja, para este autor: 

 

 
Reconsiderar o papel do lugar é algo que se enquadra em um projeto mais amplo de 

uma Geografia Humana Crítica, que deve estar em sintonia com as lutas de 

emancipação de todos os marginalizados e oprimidos pela geografia especifica do 

Capitalismo, como os trabalhadores explorados, os povos tiranizados e as mulheres 

dominadas (SOJA, 2003, p. 93). 

 

 

Não por acaso, o lugar é lócus do conforto e do confronto para o indivíduo, ou ainda, 

é espaço de revigoramento das lutas diárias, dos confrontos sociais e políticos.  O lugar 

apresenta-se como espaço vivido e aproxima das outras dimensões do espaço a partir das 

experiências com o local e do conhecimento ali captado, ali produzido. 

Para Bringel (2007, p. 43), nos movimentos sociais, o lugar pode ser interpretado por 

meio de três ideias: 

 A localidade: Versa sobre os marcos formais e informais dentro dos quais estão 

constituídas as interações sociais quotidianas – as práticas espaciais. 

 A localização: Responde ao espaço geográfico concreto que inclui localidade, 

afetada pelos processos econômicos e políticos que operam dentro de um marco 

mais amplo (regional, nacional e global). 

 O sentido de lugar: Corresponde à orientação subjetiva derivada do viver ou 

residir em um lugar específico. 

 

Logo, os movimentos sociais também utilizam a localidade, a localização e seu 

sentido de lugar como marco de referencia para suas ações. Somente nesse dinamismo 

podemos compreender os movimentos sociais além de suas formas de organização, 

ponderando também, os processos que desenvolvem os espaços que constroem, “os territórios 

que dominam ou pelos quais são dominados” (BRINGEL, 2007, p. 42). 

Sendo assim, “todo movimento social é portador, em algum grau, de uma nova 

ordem que, pressupõe novas posições, novas relações, sempre socialmente instituídas, entre 

lugares” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 15). Há assim, uma interação entre lugar e 

território, e nelas residem a força da qual os movimentos sociais necessitam para manter-se 

                                                
14 Nesse sentido, concordamos com Bringel (2007), ao trazer para essas análises as preocupações de David 

Harvey. A invisibilidade do lugar começa a ser neutralizada na academia de forma incipiente a partir dos anos 

70, e com especial força nos anos 80 e 90, quando vários trabalhos começam a conceber o espaço e as práticas 

espaciais desde uma visão crítica, sob a ótica da influência de relações especificas de classe, gênero, etnia ou 

raça, adquirindo significado no curso da ação social (HARVEY, 1989 p. 223). 
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ativos e reagir as investidas diárias contra os expropriados dessas dimensões espaciais ou os 

ameaçados a isso. 

A dimensão espacial torna-se então imprescindível para a compreensão da ação dos 

movimentos sociais. O território e o lugar são os grandes trunfos de uns movimentos sociais 

que não podem ser entendidos separadamente do processo de reorganização societário em 

curso no mundo (BRINGEL, 2007 p. 40-41). 

Portanto, uma teoria sobre movimentos sociais na Geografia, passa pelo 

entendimento das teorias do espaço e sociedade, mas também é construída a partir das 

contribuições sobre território e lugar, lócus das ações, resultantes dos conflitos e das 

reivindicações sociais, ou seja, é onde a sociedade se movimenta. 

 

 

É possível, deste modo, construirmos uma teoria geográfica dos movimentos sociais 

levando em conta a experiência de “homens e mulheres de carne e osso”, que através 
das suas lutas esperam mudar de lugar, ou mudar o lugar. Assim, a esperança de 

construção de uma nova ordem é posta no centro do debate da sociedade 

contemporânea. Afinal, movimento é, literalmente, mudança de lugar e, assim, todo 

movimento social é, de alguma forma, em maior ou menor grau, portador de uma 

outra configuração social possível. Eis uma possibilidade de aproximação da 

Geografia das Ciências Sociais (PORTO-GONÇALVES, 2006 p. 07). 

 

 

Seguindo as pistas dadas por Porto-Gonçalves, devemos considerar com mais 

atenção o lugar (em suas diferentes escalas: local, regional, nacional, global), onde ocorre um 

determinado conflito, ali onde uma determinada luta social põe frente a frente dois ou mais 

protagonistas sociais. Afinal, “o lugar é, ele mesmo, constituído por essas relações (lutas) e a 

sociedade se constitui, constituindo seus lugares” (PORTO-GONÇALVES, 2003, p. 20). 

Não por outro motivo o lugar se relaciona com o território, pois o espaço do vivido é 

constantemente contestado por outras forças que atuam sobre ele, fazendo do lugar, lócus de 

apropriação e expurgamento, de interesses e conflitos. E as possíveis mediações ocorrem ou 

passam pelos movimentos sociais. 

É por isso que o pensamento conservador, isto é, aquele que conserva a ordem social, 

chama os movimentos sociais de desordeiros, procurando assimilar a contestação da ordem 

que querem manter (da sua ordem) à desordem. Frequentemente chama-se de baderneiros 

aqueles que se movimentam buscando outras relações dos homens e mulheres entre si por 

meio das coisas (PORTO-GONÇALVES, 2003, p. 21). 

Os movimentos trazem à tona, além da dinâmica social, a dinâmica do espaço quase 

sempre carregadas de conflitos econômicos, culturais, étnico-raciais, ambientais e procuram 

visibilidade para suas reivindicações num cenário onde as grandes forças de produção 
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preponderam, assim como seus interesses. É nessa busca, nessa procura que encontramos as 

bases de uma geograficidade dos movimentos sociais, inscrita pela sociedade que busca no 

espaço, muito além do que o chão para seus pés.  

 

 

Assim, a dialética entre o ser e o deve ser se instaura não como categoria abstrata, 

mas no chão concreto das lutas sociais, nas lutas sociais. Afinal, toda(o) aquela(e) 

que se sente oprimido ou explorado diz querer espaço – as mulheres querem mais 

espaço; os negros querem mais espaço; os sem terras ocupam, isto é, se co-locam; os 

indígenas querem de-marcar suas terras, na verdade, seus territórios; os 
desempregados reinventam as lutas sociais bloqueando estradas, bloqueando as 

circulação e, assim, retomando seu lugar no espaço geral da produção da sociedade, 

eles que foram deslocados (desprezados) dos lugares fixos de produção (fábricas, 

lojas, escritórios, das fazendas...). Enfim, os diferentes movimentos sociais re-

significam o espaço e, assim, como novos signos grafam a terra. Geografam, 

reinventando a sociedade. A Geografia deste modo, de substantivo se transforma em 

verbo-ato de marcar a terra (PORTO-GONÇALVES, 2003, p. 08). 

 

 

Ao (re)significar, (re)escrever os processos sociais marcados pela exclusão, pela 

resistência ou pelo descaso, os movimentos sociais acabam por escreverem suas próprias 

trajetórias, traçam aí suas histórias concomitantes a dos sujeitos a quem estão buscando 

representar socialmente. 

Para Gohn (2007), o resultado disso é que alguns desses movimentos sociais a partir 

de suas trajetórias podem se transformar em redes de atores sociais organizados, rearticulam-

se, outros entram em crise e desaparecem, outros ainda são criados com novas agendas e 

pautas. Ainda de acordo com a autora: 

 

 
De tudo isso fica uma constatação: os movimentos sociais têm fluxos e refluxos na 

realidade, eles constituem um campo de ação social coletiva, parte do objeto de 

estudo da própria sociologia. [...] O repertório de ações coletivas que os movimentos 

constroem demarcam interesses, identidades, subjetividades e projetos de grupos 

sociais específicos (GOHN, 2007, p. 08). 

 

 

A justificativa de Gohn ao longo dos seus estudos sobre os movimentos sociais muito 

se aproxima de nossas propostas dentro da Geografia, pois a autora objetiva situar o campo 

temático dos movimentos sociais na atualidade, assim como realizar um mapeamento das 

formas de movimentos sociais presentes na realidade brasileira, com isso a autora resgata da 

História do Brasil, alguns movimentos sociais que lutavam simultaneamente em várias frentes 

(pela liberdade, da luta cultural das etnias e raças, pela nação e ao mesmo tempo pelo lugar, 

pela terra e pela vida). 

Portanto, ao falarmos sobre movimento social significa colocarmo-nos no ponto de 

vista dos atores, isto é, dos atores que são, ao mesmo tempo, conscientes do que têm em 
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comum, ou seja, dos mecanismos de conflitos e dos interesses particulares que os definem uns 

contra os outros (TOURAINE, 2006). 

Muito embora, o movimento de mulheres trabalhadoras rurais ou das mulheres no 

campo esteja “sob” a égide do marxismo, tem no interior das suas lutas interesses particulares. 

O que nos chama atenção, justamente, para entender como o espaço abriga diferentes tipos de 

reivindicações, e apesar das causas serem idênticas, ou as mesmas, são diferenciadas pelas 

pautas, pelos tipos de opressões, conflitos, e pelas lutas.  

Por tudo isso, objetivávamos um entendimento como ponto de partida, encontrado 

nas perspectivas de Gohn (2007, p. 13), assim: 

 
 

Nós os vemos como ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que 

viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas. 

Na ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que variam da simples 

denuncia, passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, concentrações, 

passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de desobediência civil, negociações, 

etc.), até as pressões diretas indiretas. 

 

 

Não é, sobretudo, a existência dos movimentos sociais que nos chama a atenção, mas 

para que e para quem eles existem. Sendo assim, não se pode datar precisamente o surgimento 

dos movimentos sociais (isso também não é nossa intenção). Mas entendemos que 

acompanhar as trajetórias de alguns desses movimentos ao longo dos anos, poderia nos 

fornecer considerações importantes para análise.  

Para Touraine os movimentos sociais são o pulsar da sociedade, o coração desta. 

Enquanto que para Gohn: 

 

 

Na realidade histórica os movimentos sociais sempre existiram e cremos que eles 

sempre existirão. Isto porque eles representam forças sociais organizadas que 

aglutinam as pessoas não como força-tarefa, de ordem numérica, mas como campo 

de atividades e de experimentação social, e essas atividades são fontes geradoras de 

criatividade e inovações socioculturais. A experiência de que são portadores não 

advém de forças congeladas do passado – embora este tenha importância crucial ao 

criar uma memória que, quando resgatada, dá sentido ás lutas do presente. A 

experiência se recria cotidianamente, na adversidade de situações que enfrentam 

(GOHN, 2007 p. 14). 
 

 

A experiência gerada e vivida pelos movimentos sociais toma conotação no espaço e 

acaba ganhando deste os mesmos adjetivos, a partir de seus “limites geográficos”. Com isso, 

ou por causa disso, é lugar comum ouvir falar-se mais em movimentos sociais urbanos e 

rurais, a ouvir de movimentos sociais propriamente. Isso acontece porque tais movimentos 

não são homogêneos e quase sempre não tem representatividade semelhante. 
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É o caso dos movimentos sociais rurais e camponeses no Brasil. Foi a partir das 

investigações sobre as trajetórias dos mesmos que pudemos entender a dinamicidade da luta 

pela terra no Brasil e constatamos através destes as ‘profundas’ transformações políticas no 

interior desses movimentos e as pequenas alterações e atenções do Estado ao longo, destas 

três últimas décadas.  

Desde as Ligas Camponesas, a ferida aberta pelo latifúndio não pareceu mais 

indolor. De acordo com Montenegro (2008, p. 11) em outros termos, somos desafiados por 

questões cruciais: passados cinquenta anos, apesar de toda modernização capitalista, o que 

impede o/a trabalhador/a rural de alcançar a condição de cidadania para si e sua família?  

Tal questionamento tem peso importante, uma vez que, o significado que as lutas das 

Ligas Camponesas adquirem entre o final da década de 50 e o início de 60 do século XX são 

importantes para registrar que embora a sindicalização rural estivesse prevista na 

Consolidação das Leis Trabalhistas, compatível com os termos da Constituição de 1946 e 

anunciada como meta de diversos governos, estas foram/são barradas pela pressão do bloco 

agrário, hoje, conhecida como bancada ruralista (MONTENEGRO, 2008). 

Considerado um período embrionário para as lutas sociais no campo, e motivador 

para organização de lutas em outros estados, sobretudo, aquelas engajadas pelos sindicatos de 

trabalhadores rurais, o período (1955 – 1964) que compreende a transformação das Ligas 

Camponesas em um amplo instrumento de organização e luta dos trabalhadores até o golpe 

militar e a elaboração de um pensamento por extensão, que visava construir um conjunto de 

significados acerca da luta dos trabalhadores rurais pela cidadania, bandeira pelo qual 

diversos movimentos sociais levantam atualmente. 

Para nós, o principal marco foi a morte da dirigente sindical Maria Margarida Alves 

em 12 (doze) de agosto de 1983. Brutalmente assassinada na frente de seu filho com um tiro a 

queima roupa no rosto, por contestar como presidente do sindicato de Trabalhadores Rurais 

de Alagoa Grande na Paraíba o coronelismo (ainda) existente e por lutar contra o poder dos 

latifundiários na época. Margarida Alves é um importante ícone das Ligas Camponesas e da 

luta pela terra no Brasil
15

. 

As duas décadas que encerraram o século XX foram fundamentais para que os 

movimentos sociais rurais tomassem novo fôlego, e a primeira década que abriu o século XXI 

                                                
15 A líder de Alagoa Grande foi expulsa de sua terra em 1962, no mesmo ano em que foi assassinado João Pedro 

Teixeira, líder das Ligas Camponesas, a mando também, do chamado Grupo da Várzea – grupo de coronéis que 

aterrorizou, durante décadas, os trabalhadores e trabalhadoras rurais do Brejo da Paraíba (FERREIRA, 2010, p. 

23). 
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trouxe a tona novas formas de articulações sobre o espaço, acirrando (ainda mais) os conflitos 

diários no campo.  

Isso significou para Gohn (2003) que, os movimentos no campo apresentam-se por 

sua (re)inscrição, à maneira dos novos movimentos sociais, como sujeitos diferenciados na 

forma de fazer política. Sobretudo, no século que se inicia, 

 

 
A eficácia política dos movimentos [no campo] requer não somente que seus 

ativistas mudem o próprio modo de pensar, mas que o êxito da prática resulte da 

mudança do modo de pensar das pessoas (GOHN, 2007 p. 93). 

 

 

Antes, a luta pela posse de terra e por melhores condições de vida e de trabalho a 

partir do final da década de 60, motivou a organização e participação dos camponeses em 

movimentos sociais rurais (inspirados) pelas Ligas Camponesas no Nordeste, como o 

Movimento dos Agricultores Sem Terra (MASTER) na região Sul, e a União de Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB) (FERREIRA, 2010). 

A partir dessas inspirações e articulações têm início as primeiras ações do MST – 

Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. De acordo com o movimento, mais 

precisamente: 

 

Há 29 anos, em Cascavel – PR, centenas de trabalhadores rurais decidiram fundar 

um movimento social camponês, autônomo, que lutasse pela terra, pela Reforma 

Agrária e pelas transformações sociais necessárias para o nosso país. Eram 

posseiros, atingidos por barragens, migrantes, meeiros, parceiros, pequenos 
agricultores. Trabalhadores rurais sem terras, que estavam desprovidos do seu 

direito de produzir alimentos. Expulsos por um projeto autoritário para o campo 

brasileiro, capitaneado pela ditadura militar, que então cerceava direitos e liberdades 

de toda a sociedade. [...] Mas seria injusto dizer que começamos ali. A semente para 

o surgimento do MST talvez já estivesse lançada quando os primeiro indígenas 

levantaram-se contra a mercantilização e apropriação pelos invasores portugueses do 

que era comum e coletivo: a terra, bem da natureza. Como imaginar o Movimento 

Sem Terra hoje, sem o exemplo de Sepé Tiarajú e da comunidade Guarani em defesa 

de sua terra sem Males. Ou da resistência coletiva dos quilombos ou de Canudos? 

Da indignação organizada de Contestado? Como imaginar nosso movimento sem o 

aprendizado e a experiência das Ligas Camponesas ou do Movimento de 

Agricultores Sem Terra - Master. Por tudo isso, nos sentimos herdeiros e 
continuadores de suas lutas. E somos também parte das lutas que forjaram nosso 

nascimento. Do sindicalismo combativo, da liberdade política e das Diretas-Já em 

1984, quando já em nosso primeiro Congresso afirmávamos que “Sem Reforma 

Agrária não há democracia”. E com este ímpeto, nos empenhamos também na 

construção da nova constituinte, aprovada em 1988, quando conquistamos, entre 

outras vitórias, os artigos 184 e 186, que garantem a desapropriação de terras que 

não cumpram sua função social (MST, 2012). 

 

 

Na construção ideológica para os movimentos sociais, no campo, ou no rural 

brasileiro as movimentações tinham caráter distintos dos denominados movimentos sociais 
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urbanos, apesar de herdarem formas de organização e abordagem marxistas que tinham nas 

lutas de classes, os referenciais dos problemas sociais.  

Contudo, no campo a luta se mostrava bem mais “perversa”, uma vez que 

expropriados, os sujeitos sociais não tinham outro espaço, ou alternativa, senão ir à luta, 

muitas vezes sem qualquer formação política ou acesso à mesma. 

É notável que os preceitos marxistas fundamentados na luta de classe estão campo, 

talvez tenham sido os primeiros a assistir a causa campesina, mas com o tempo, se mostravam 

insuficientes para explicar todos os anseios dessa população que tinha/tem na terra o trunfo 

para a vida.  

Mesmo a militância marxista não conseguia agregar na formação política dos sujeitos 

sociais do campo, todos os anseios e as reivindicações sociais, havia lacunas no âmbito das 

relações sociais (linguagem, de gênero, de políticas públicas mais específicas), o que não 

reduziu a importância da sua formação política nos movimentos sociais. Partindo desse 

pressuposto, de que a formação política não abarcava todos os anseios dos sujeitos enquanto 

trabalhadores e trabalhadoras da terra, concordamos com Touraine (2006, p. 14) ao afirmar as 

seguintes ideias: 

 

Entendo que uma relação social de dominação só pode suscitar uma ação que 

mereça o nome de movimento social se atuar sobre o conjunto dos principais 

aspectos da vida social, ultrapassando as condições de produção em um setor, de 

comércio ou de troca ou, ainda, a influência exercida sobre os sistemas de 

informação e de educação. 

 

 

Para Touraine, os movimentos sociais foram influenciados pelos diversos 

pensamentos marxistas acadêmicos. Que perseguiam uma definição para o sistema capitalista, 

visando com isso explicar a crise que este propiciava na sociedade, na cidade e no campo. 

Enquanto que para Goss & Prudêncio (2004, p. 76): 

 

 

Pode-se afirmar que a análise das ações coletivas [no campo] por meio do conceito 

de movimentos sociais veio preencher uma lacuna deixada por um certo 

esgotamento do conceito marxista de classe social, predominante nas Ciências 

Sociais até finais de década de 1970. [...] os teóricos marxistas debatiam muito sobre 

a questão das classes, porém sempre partindo do pressuposto de que essa categoria 

era suficientemente óbvia e transparente. Em outras palavras, não era questionado o 

conceito de classes sociais, mas outros aspectos, como, por exemplo, se seriam as 

classes realmente os agentes das mudanças históricas, se a classe trabalhadora 
estaria em extinção, assim como os camponeses.  

 

 

Conduzidos por essas “aspirações” os movimentos sociais foram confundidos com 

os sindicatos, com sua própria extinção e até com a Igreja, que apoiou a luta campesina sob a 
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tutela ideológica da Teoria da Libertação de que a terra é para todos, de um lado, e do outro, 

com os objetivos principais de recuperar as terras perdidas a partir de políticas 

governamentais. 

De acordo com Gohn (2007, p. 92), é a partir da década de 70, que a teoria dos 

movimentos sociais desaloja a teoria marxista da posição de principal quadro de referências 

para estudos e ações dos movimentos sociais, mas, por sua vez, também deixa de fora os 

movimentos populares tradicionais, denominados velhos movimentos sociais. 

Isso refletiu também, no modo de se fazer reivindicações. Os Movimentos Sociais 

surgidos na década de 80 e 90 já experimentavam em suas pautas de reivindicações a 

associação de outras lutas sociais como as dos jovens, das mulheres, dos negros e dos 

migrantes. E os que não o fizeram, sofreram com algumas rupturas, pois para alguns de seus 

componentes, era inaceitável a luta diária pela terra, ter apenas esse fim. Tais características 

podiam ser notadas em movimento como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terras) e MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens). 

Pelo MAB a principal bandeira de luta centra-se no direito a água como recurso 

para todos e não restrito o uso para grandes empresas, ou como moeda de negócio dos 

governantes e a revelia de tudo isso a destruição da natureza
16

. O MAB também levanta em 

franca defesa a bandeira dos direitos humanos e mais recentemente tem tido uma grande 

preocupação com: 

 

Um elemento que perpassou anos na história do MAB e que mais recentemente tem 

se intensificado é o debate sobre gênero e as violações de direitos das mulheres 

atingidas por barragens. Esse tema foi tomando corpo dentro da organização e em 
abril de 2011 foi realizado em Brasília o primeiro Encontro das Mulheres Atingidas 

por Barragens. O encontro contou com a presença de 500 mulheres, que debateram a 

situação de violência, as lutas que travam e como se engajarem na organização 

(MAB, 2012). 

 

 

Segundo o MAB (2012) atualmente o movimento está organizado e encontra-se 

atuando em dezesseis estados brasileiros (RS, SC, PR, SP, MT, MG, BA, PE, PB, CE, PI, 

GO, TO, MA, PA e RO) trazendo através de suas campanhas, as ideias do movimento e 

alguns casos atuando conjuntamente com outros movimentos, como no Estado do Tocantins, 

                                                
16 Seguindo a definição própria do movimento, para eles o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) é 

um movimento nacional, autônomo, de massa, de luta, com direção coletiva em todos os níveis, com rostos 

regionais, sem distinção de sexo, cor, religião, partido político e grau de instrução. Somos um movimento 

popular, reivindicatório e político. Nossa prática militante é orientada pela pedagogia do exemplo e nossa luta se 

alimenta no profundo sentimento de amor ao povo e à vida (MAB, 2012). Todavia, estas afirmações merecem 

uma análise complementar para além desse trabalho: o que é “pedagogia do exemplo” e “sentimento de amor ao 

povo e à vida”? não há uma continuidade da “tutela ideológica da Teologia da Libertação”? O movimento diz 

não ter “distinção de sexo”, mas suas principais lideranças eram (e são) tanto femininas quanto masculinas? 
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aonde MAB, MST, Via Campesina organizam a luta e as pautas de reivindicações por terra e 

água no estado. 

No caso do MST, a luta pela terra teve que ser vista de acordo os problemas 

enfrentados em cada região, por cada estado, sendo necessário o movimento ter uma agenda 

de luta geral e várias regionais para tentar atender os diversos objetivos que deveriam ser 

somados a terra. Entre as bandeiras de lutas estavam agora, além da reforma agrária, a cultura, 

a democratização da comunicação, a saúde pública, o desenvolvimento, a diversidade étnica, 

o sistema político juntamente com uma soberania nacional e popular e o combate a violência 

sexista. 

É preciso fazer aqui uma distinção de luta pela terra e reforma agrária para o MST. 

Para Fernandes (2008, p. 01) no foco do MST, a reforma agrária é uma política territorial que 

serve para minimizar a questão agrária; e a luta pela terra é um processo político que 

confronta a referência a definição de questão agrária compreendida como um problema 

estrutural do capitalismo. A questão agrária é então uma questão territorial e a reforma agrária 

é a face dessa dimensão (Fernandes, 2001). 

Mas mesmo concordando com Fernandes (2008), cujo pensamento sobre as ações e 

táticas do MST estão sendo pautadas (principalmente) na questão agrária que permite que 

parte de sua própria lógica de desenvolvimento, gere processos de diferenciações e 

desigualdades, expulsões e expropriações, excluindo ou subalternizando, destruindo e 

recriando o campesinato, entendemos que a luta o MST, hoje, é ainda maior e ultrapassa a 

questão exclusiva da terra versus o capital.  

As ocupações de terras têm tido cada vez mais, caráter diverso, ainda que, o 

objetivo central e fundante, seja a terra para viver. Para o MST (2012):  

 

 

[...] a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da Reforma 

Agrária. Os latifúndios desapropriados para assentamentos normalmente possuem 

poucas benfeitorias e infraestrutura, como saneamento, energia elétrica, acesso à 

cultura e lazer. Por isso, as famílias assentadas seguem organizadas e realizam novas 
lutas para conquistarem estes direitos básicos. [...] Nos assentamentos e 

acampamentos, as famílias organizam-se em núcleos que discutem a produção, a 

escola, as necessidades de cada área. [...] Além dos Congressos, Encontros e 

Coordenações, as famílias também se organizam por setores para encaminharem 

tarefas específicas. Setores como Produção, Saúde, Gênero, Comunicação, 

Educação, Juventude, Finanças, Direitos Humanos, Relações Internacionais, entre 

outros, são organizados desde o nível local até nacionalmente, de acordo com a 

necessidade e a demanda de cada assentamento, acampamento ou estado. 

 

 

Diante dessa “nova” realidade apontada nas lutas do MST, seria, portanto, os 

conflitos diários no campo hoje, o grande aporte para as lutas sociais camponesas? Isso quer 
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dizer que a contradição teria sido abandonada? Ou que a crise provocada pela luta de classe, e 

a contradição como efeito do capitalismo enquanto relação social não seria mais pano de 

fundo das questões sociais também no campo? 

Na verdade não. Ela (a contradição) apenas deixou de ser o único viés explicativo 

das lutas sociais e única demanda de orientação para as reivindicações dos movimentos no 

campo
17

. De acordo com Gohn, a principal mudança nesses movimentos, entretanto, não 

residia na mudança de foco: 

 

 

[...] mas por sua re-inscrição, à maneira dos novos movimentos sociais como 

sujeitos diferenciados na forma de fazer política. A condição de sujeito de um novo 

modo de fazer política nos novos movimentos sociais tem seu maior emblema na 
“afirmação política” de suas atividades transparentes centradas na “ação coletiva”. 

[...] ao lado, a eficácia política dos movimentos requer não somente que seus 

ativistas (militantes) mudem o próprio modo de pensar, mas que o êxito da prática 

resulte da mudança do modo de pensar das pessoas (como se dá, por exemplo, nas 

relações de gênero e nos movimentos ambientalistas) (GOHN, 2007, p. 93). 

 

 

De acordo com Touraine, a principal contribuição reside na visibilidade dada pelos 

movimentos sociais as classes subalternas, ou aos sujeitos e causas marginais, subalternizados 

pelo sistema econômico, pela luta de classe, e mesmo pelas chamadas classes dominantes. 

Outra contribuição foi a segunda forma de criticar o uso da noção de movimento social 

enfatizando: 

 

Que os fenômenos de globalização ou de mundialização deslocaram 

consideravelmente os espaços e mecanismos de conflitos, de tal modo que os 

movimentos sociais merecedores de estudos são aqueles que colocam em questão os 

mecanismos de globalização que, em larga medida, não suscitam decisões 

semelhantes àquelas adotáveis por uma “classe dirigente”, e não aqueles que se 

opõem a categorias sociais no interior de um conjunto político ou territorial bem 
determinado. É necessário distinguir claramente, em cada tipo de sociedade, os 

movimentos sociais propriamente ditos, os conflitos estruturais dessa sociedade que 

opõem os detentores do poder econômico e social e aqueles a eles submetidos, e os 

movimentos (históricos) que podem ser claramente definidos pelos conflitos 

surgidos em torno da gestão da mudança histórica (TOURAINE, 2006, p. 09). 

 

 

                                                
17 Diversos autores têm refletido sobre a abordagem marxista dos movimentos sociais possibilitando uma 
caracterização genérica desta. Considera-se que o estudo dos movimentos sociais sob a abordagem marxista 

centra-se na análise dos processos históricos globais, nas contradições materiais existentes e nas lutas entre as 

principais classes sociais presentes no processo de produção. As mudanças são concebidas como fruto das 

contradições geradas pela oposição entre capital e trabalho, que contrapõem respectivamente a burguesia e o 

proletariado em uma luta ininterrupta: a luta de classes. Esta luta é concebida como o “motor da história”, cujo 

resultado ancora-se na suposição de que as contradições geradas por ela colaboram para a organização política 

do proletariado, permitindo criar as condições necessárias para a superação da ordem capitalista (PICOLOTTO, 

2007, p. 158). Apesar de entender que essa é uma abordagem necessária, as condições de superação do sistema 

capitalista não residem apenas numa batalha econômica, mas política, social, educacional entre outras. 
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Essa nova forma de pensamento dos movimentos sociais e de pensá-los, 

caracterizou-se como o que autores como Gohn, Touraine, Melucci denominam de Novos 

Movimentos Sociais. E apesar da resistência de alguns movimentos e de alguns pensadores, 

essa “nova” denominação que deu foco a alguns grupos sociais subalternizados, aproximou-se 

da definição dada por Thompson (1979) que sempre definiu movimento social como força 

social coletiva organizada. E de acordo com Machado (2011, p. 28): 

 

 

A partir do final da década de 1970 e durante a de 1980, novos grupos inseriram-se 

na cena política, aparecendo em meios de comunicação, podemos citar o movimento 
sindical, o movimento por moradia nas cidades e as Comunidades Eclesiais de Base 

da Igreja Católica. E posteriormente, com a intensificação do processo de 

urbanização, (re)surgiram, por exemplo, o movimento negro, feminista, ecológico, e 

o LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). 

Todos esses movimentos sociais urbanos, do campo ou da floresta têm como 

objetivo a mudança social e/ou política do status quo.   

 

 

Para Touraine (2006) compreende-se facilmente que os denominados novos 

movimentos sociais e movimentos históricos frequentemente procurem se unir e mesmo se 

confundir. Mesmo os movimentos ancorados nas ideologias marxistas. Aliás, de acordo com 

este autor: 

 

É do conhecimento de todos que, durante longas décadas, diversas linhas de 

pensamento de origem marxista analisaram crises do capitalismo sem incluir a 
análise dos atores. Isto é, a autonomia do próprio indivíduo, considerado como ator 

ou, para uma expressão mais exata, como sujeito (TOURAINE, 2006, p. 7). 

 

 

Nesse sentido tendemos a concordar com Touraine (2006), que mergulha nessas 

novas mudanças nos movimentos sociais. Para o autor, essa é a razão pela qual é preferível 

substituir em alguns casos e algumas análises a expressão ‘movimentos sociais’ por 

‘movimentos culturais’, mesmo a dimensão cultural sendo política, mas indicando o 

deslocamento dos conflitos para a ordem simbólica e, ainda mais importante, definindo o que 

deve ser defendido e o que deve ser combatido, em termos não mais propriamente ou 

especificamente sociais. 

Para Laclau (1986) foi com as articulações de movimentos centrados em questões 

identitárias, e que também foram denominados de novos movimentos sociais, que a 

problemática do sujeito passou a ser tratada de forma diferenciada na teoria sociológica 

(muito embora, os movimentos negros, indígenas, de mulheres/feministas são anteriores aos 

anos 1970). Isso influenciou as teorias sobre movimentos sociais em diferentes ciências, 

estando nesse rol a Geografia. Ainda nas proposições de Laclau (1986, p. 23): 
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Esses movimentos tendem a criar e politizar espaços alternativos de lutas. Os novos 

movimentos que surgem na América Latina não se baseiam mais em um único 

modelo totalizante de sociedade, como ocorria anteriormente. As organizações 

tradicionais, como sindicatos, partidos políticos e movimentos de trabalhadores 

eram definidos por meio da conjugação de três características: a identidade dos 

atores determinada por categorias relacionadas à estrutura social (camponeses, 

burgueses e trabalhadores); o tipo de conflito definido por um paradigma 

evolucionário, ou seja, haveria um esquema teleológico e objetivo que guiaria as 

lutas (o socialismo); e, por fim, os espaços dos conflitos reduzidos a uma dimensão 

política fechada e unificada (representação de interesses, institucionalidade política). 

Os novos movimentos sociais romperam justamente com a unidade desses três 
aspectos. A posição que o sujeito assume nas relações de produção não determina 

necessariamente suas demais posições, já não é mais possível determinar a realidade 

por meio de estágios que aparecem em sucessivas fases do desenvolvimento da 

sociedade, e finalmente o político é uma dimensão presente em toda prática social e 

não um espaço específico. 

 

 

Para finalizar essa etapa, a partir das proposições dos autores aqui citados, e nos 

baseando nas proposições de Touraine (2006), entendemos que os movimentos sociais são 

condutas coletivas e não crises ou formas de evolução de um sistema. Portanto, esses 

movimentos (novos ou tradicionais), são cada vez menos definidos no espaço social.  

Também nos parece impróprio chamá-los apenas de movimentos sociais, à medida 

que seus adversários procuram apoiar seus interesses e seus objetivos sobre mecanismos 

sociais e instituições que servem de instrumento à reconstrução do espaço social como alerta 

Touraine. 

Diante do exposto, ressaltamos as contribuições de geógrafas/os que se esforçam 

para elaborar uma teoria dos movimentos sociais na Geografia, fazendo surgir termos e 

conceitos geográficos que nos auxiliam na elucidação, como “movimentos socioespaciais e 

socioterritoriais”, e por consequência delineiam também, uma geograficidade dos movimentos 

sociais, sobretudo no rural brasileiro.  

Em nosso entendimento, só pode haver movimento social se a ação coletiva objetivar 

a defesa de interesses particulares em uma dimensão específica da vida social, opondo-se a 

dominação que é geral, mas é primeiramente específica.  

Do contrário, continuaremos a subalternizar reivindicações históricas, sociedades 

inteiras, grupos sociais massacrados historicamente, pessoas escondidas no público e no 

privado em nome de um bem maior. 

É um bem maior para quem? Essa é a pergunta que as classes e grupos subalternos 

vêm fazendo há algum tempo, e que poucos tem notado. Povos oprimidos pela divisão de 

classe, tão estrutural no Brasil, mas que amargam todos os dias, antes de tudo, outros tipos de 

opressões, como a de cor/raça, de gênero/sexualidade, da mobilidade, entre outras questões 

postas de lado e subordinadas a questões “maiores”. 
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2.3  Gênero e Classe: Entraves e diálogos de grupos e classes subalternos 

 

 

Os estudos sobre movimentos sociais, a partir de sua geograficidade evidenciam 

muito mais que a trajetória dos sujeitos em movimento por melhoria em suas condições de 

vivências e sobrevivência. Eles trazem à tona, à medida que, se adentram nos espaços cada 

vez menos públicos, ou os espaços específicos dos sujeitos, algumas situações de sujeição, de 

silêncios, de subordinação. 

Em tais situações, os chamados assim subalternos, se encontram em espaços 

desfavoráveis, cujas relações de poder geram opressões das mais diversas formas. É nesse 

formato, que quem é subalterno resiste às investidas do opressor, ainda que com pouco 

auxílio, espaços restritos e pouca ou nenhuma voz, os movimentos de mulheres no campo e 

na cidade são (ainda) exemplos de subalternidades.  

Doravante, tomaremos por “subalterno” e o conceberemos como: 

 

 

A expressão que se refere à perspectiva de pessoas de regiões e grupos que estão 

fora do poder da estrutura hegemônica; daí o conceito de subalternidade exigir um 

espaço territorial definido e demarcado, bem como aqueles que se encontram fora do 

pensamento hegemônico18 (FIGUEIREDO, 2011, p. 52). 
 

 

O termo estava associado às análises de classe, mas não estavam totalmente 

envolvidos por ela, uma vez que, na luta de classe, a classe dominante detinha/detém o poder, 

as classes dos desfavorecidos tinham/tem os encaminhamentos de luta; e os denominados 

subalternos seriam os sem classe, estariam desassistidos nesse embate, ainda que tenham 

intenção de pertencer a esses espaços. 

Segundo Lefebvre (1991), a “intencionalidade” corresponde ao modo de 

compreensão que um grupo utiliza para se realizar, ou seja, materializar-se no espaço. Ela é a 

maneira de ser e agir no mundo de determinado grupo e constitui-se em uma (ou várias) 

identidade.  

                                                
18 A expressão “subalterno” começou a ser utilizada nos anos 1970, na Índia, como referência às pessoas 

colonizadas do subcontinente sul-asiático, e possibilitou um novo enfoque na história dos locais dominados, até 

então, vistos apenas do ponto de vista dos colonizadores e seu poder hegemônico. Alguns pensadores, como 

Ranajit Guha e Gayatry Spivak, utilizam o termo “subalterno” para se referir a grupos marginalizados; grupos 

esses que não possuem voz ou representatividade, em decorrência de seu status social (FIGUEIREDO, 2011). 
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Para Fernandes (2005), a relação social em sua intencionalidade cria uma 

determinada leitura do espaço, que conforme o campo de forças em disputa pode ser 

dominante ou não. E assim, criam-se diferentes leituras socioespaciais.  

No caso brasileiro, existem varias situações de opressão, no urbano e no rural. Os 

movimentos sociais no campo trazem no rol de suas lutas atuais vários sujeitos/classes 

subalternos: os camponeses e as mulheres, quilombolas e indígenas, assim como outras 

“populações tradicionais”, a exemplo de pescadores/as e ribeirinhos/as. A fração desses dois 

sujeitos é a camponesa, ao qual debateremos mais a frente nesse trabalho. 

O campesinato enquanto relação social existe e resiste às investidas do Capital 

Agrário (OLIVEIRA, 2011). Se o campesinato resiste, o sujeito camponês encontra-se no 

campo, no espaço dos conflitos agrários e fundiários. Não por outro motivo encontraremos 

teorias do desaparecimento do camponês enquanto classe social, pois a negação legitima a 

existência daquilo que incomoda as classes dominantes
19

. De acordo Santos (2011, p. 02): 

 

 

Apesar de parecer contraditório, o campesinato livre é uma classe social do 

capitalismo. Com esse entendimento, somado aos aspectos culturais do campesinato 

e as relações sociais existentes, é preciso buscar entender como o camponês tornou-

se um dos principais sujeitos sociais da questão agrária brasileira. Até o século 

XVIII a posse da terra esteve relacionada a boas condições sociais e econômicas e 

aos privilegiados da nobreza. Esses fatores contribuíram para a exclusão de alguns 

sujeitos sociais que, hoje, constituem a sociedade brasileira, como os pobres, os 

negros, os indígenas, as mulheres e a grande maioria dos imigrantes. Quem 
carregasse alguma dessas características estava sistematicamente excluído do direito 

à posse de terras no Brasil. 

 

 

Não por outro motivo, uma das características mais forte do/a camponês/a sem dúvida 

é a resistência. O retorno ao campo foi uma das alternativas encontradas para que o/a 

camponês/a não fosse relegado/a ao desaparecimento. Para Oliveira (2007) o camponês é um 

pequeno produtor familiar no campo, é quem propicia a vida por meio da sua produção. Logo, 

a terra (o campo) é o principal trunfo do camponês e sua resistência.  

Entretanto, como há tempos alertou José de Souza Martins, o campo já não é mais o 

mesmo, o que faz assim, na própria ação, a crítica das classes e do estado. Como também há 

tempos, as chamadas classes subalternas no campo já sinalizavam suas resistências, ensaiadas 

no cotidiano, nas tarefas diárias e que por estarem “localizadas” no campo, não obtiveram 

conotações. Sobre isso Martins ressalta: 

                                                
19 Para Figueiredo (2011) a categoria que define a identidade do subalterno é a negação, ou seja, uma “antítese 

necessária” de um sujeito dominante. Não se refere à negação “dialética” superação-conservação, mas, sim, a 

uma inversão. Seu projeto centra-se em recuperar ou representar o subalterno como um sujeito histórico, cuja 

identidade constitua-se como uma práxis chamada rebelião. 
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Pode-se entender porque a cultura popular deste país constitui um arquivo 

multicolorido, retalhos da história do povo, de canções que celebram o amor e a 

festa e, frequentemente, dissimulam a guerra e o luto. Memória de um povo que, ao 

contrário da pequena burguesia intelectualiza, não separa a festa da luta. [...] Isto é, 

está determinado o tempo inocência e começando o tempo da política [só os 

desavisados não perceberam] (MARTINS, 1989, p. 45). 

 

 

No campo não é só mais “a moral dos senhores, a moral do mando” e da obediência 

que está territorializada. É a moral dos excluídos, resgatada a partir das perspectivas e a 

experiências dos que sofrem a privação de tudo: de terra, de casa, de trabalho, de respeito, de 

saber (MARTINS, 1989). 

Assim, o ser camponês é uma condição para opressão no sistema agrário brasileiro. 

O principal entrave na busca dos seus direitos não é a “distância da cidade”, mas o simples 

fato de estar situado no campo. Isso nos fica evidente também, nas análises mais gerais feitas 

por Figueiredo (2011, p. 58): 

 

 

Cabe dizer que se trata de um atributo geral relacionado à subordinação da 

sociedade, em termos de classe, casta, idade, gênero e trabalho que aponta para o 

termo “subalterno”, não apenas como uma palavra clássica para o oprimido, mas 

como representação aos que não conseguem lugar em um contexto globalizante, 

capitalista, totalitário e excludente, no qual o “subalterno é sempre aquele que não 

pode falar, pois, se o fizer, já não o é”. 

 

 

Ao tentar buscar uma ‘essência’ do que seria o camponês, procurando algo em 

comum entre aquele que era assim chamado na Europa feudal e os que assim se consideram 

na atualidade, é um esforço em vão. O ponto mais comum que encontramos não está 

relacionado com qualquer essência, mas com a forma de relação que a sociedade mantém com 

esse grupo ao longo da história, qual seja o preconceito (PAULILO & SILVA, 2007, p. 401). 

Contudo, a decência dos pobres da terra é muito antiga. Foi mantida e revolucionada 

nas brechas escuras e nos conflitos, na vida de cada dia, nos movimentos sociais formalizados 

ou não, segundo os cânones da teoria. Ela proclama a esperança e a alegria, mesmo entre as 

lágrimas do desespero momentâneo (MARTINS, 1989, p. 87).  

Mais uma vez apresenta-se o importante papel dos movimentos sociais, que em suas 

lutas, trazem a tona os subalternos e seus enredos caracterizados pela pobreza, pela raça/cor, 

pelo gênero, pela sexualidade, por sua origem, entre outros. É por isso que a terra, mesmo 

para o/a camponês/a é apenas um meio e não o seu fim. Pois, 

 

 
A libertação dos pobres e marginalizados não começa nem acaba na propriedade. 

Hoje, falamos de libertação de maneira nem sempre consciente. O discurso da 
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libertação corre o risco de se tornar um discurso abstrato e sem sentido se não 

reconhecer que a libertação não se resume ao discurso. A libertação, isto é, a 

emancipação do homem/mulher, se dá na prática ou não se dá (MARTINS, 1989, p. 

68). 

 

 

A condição de subalternidade é na maioria das vezes, a condição do silêncio, o 

subalterno precisa quase sempre de um representante. Logo, nessa perspectiva, para 

Figueiredo (2011) o subalterno é concebido como alguém que carece de poder e de auto 

representação. Não por outro motivo, o MST tem tido boa receptividade entre as/os 

camponesas/es e estabelece entre os mesmos, uma relação de representatividade coletiva e 

busca fazer também, uma aproximação mais individual, mais específica
20

. 

Todavia, esse processo de aproximação não é tão fácil. Mesmo com a 

representatividade social oferecida pelos movimentos sociais (MST, MAB, etc.) em quase 

todas as lutas, de acordo com Martins, na verdade, o discurso libertador continua separado da 

prática libertadora. 

Nas contribuições e leituras em José de Souza Martins, encontramos o/a camponês/a 

como inovador/a, exatamente o oposto que tem sido pensado. Contudo, o caminho para 

refletir sobre o tema é o de examinar as transformações que modificam velhas relações 

sociais, que atenuam ou destroem a autoridade da cultura tradicional e que abrem espaço para 

a invenção cultural.  

Ainda de acordo com Martins (1989), essas mudanças serão aqui encaradas como 

mudanças políticas, de modo que a inovação cultural apareça na sua natureza política, como 

fonte de uma legitimidade alternativa oposta á legalidade vigente. É por ela que se pode 

compreender o sentido da fala nova, do gesto novo, da canção nova, das formas modificadas 

de sociabilidade que podem ser encontradas por todas as partes, de quarenta anos para cá e, 

sobre tudo, nos últimos vinte anos no campo ou nos movimentos sociais que representam esse 

lócus (MARTINS, 1989). 

O sujeito camponês apresenta se como o representante da classe dos pequenos 

agricultores e, portanto, sua relação com as classes sociais não ocorre pelas vias do trabalho 

assalariado, mas pela cobiça de sua força de trabalho e por isso seu embate principal é pela 

terra, uma vez desprovido da mesma, será submetido aos ditames do capital, e pertencerá a 

classe subalterna dos pobres e/ou sem terras. Por isso: 

                                                
20 Para Martins (1989) no campo há uma reciprocidade que escravizava não só o trabalhador, mas também as 

consciências, em nome de uma lealdade sacralizadora da violência costumeira do latifúndio contra o agregado, o 

sitiante, o posseiro e, também, o índio e o negro, a mulher e o migrante que não lhes dá a condição de pessoas, 

degradando-os individualmente mesmo unidos pela classe. 
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A nova cultura dos pobres do campo nasce no espaço produzido pelo rompimento 

dos vínculos de dependência. Esse rompimento, ao libertar o trabalhador, libertou o 

trabalho e relevou o significado de propriedade. E uma certa noção de trabalho que 

organiza as novas concepções da vida, do eu e do outro, do nós, do movimento, das 

relações sociais, os novos valores, o projeto do coletivo (MARTINS, 1989 p. 61). 

 

 

A concepção de pobre ganhou força e sentido novo, pois a terra dá o sentido ao 

camponês enquanto pertencente a uma classe, mas não é suficiente para “livrá-lo” de outros 

tipos de opressões do qual a pobreza é refém. São pobres os desprovidos de direitos básicos 

(saúde, educação, saneamento, terra, cultura, lazer) e entre os sujeitos “marcados” 

historicamente para esse destino social estão índios, negros, migrantes e, sobretudo, as 

mulheres.  

Isabel Allende em uma de suas palestras nos encontros feministas proferiu que: “é 

melhor ser homem do que mulher, porque até o homem mais miserável tem sempre uma 

mulher em quem mandar”. Isso ultrapassa qualquer classe e está impregnado nas mais 

diversas etnias/raças, regiões/lugares.  

Mesmo as classes mais oprimidas têm em seu seio uma consciência de sua opressão 

e por vezes de quem os oprime. O mesmo ocorre com as mulheres em termos gerais. Spivak 

(1988), refletindo sobre a consciência da mulher subalterna, afirma que uma vez posta à 

margem da sociedade, no contexto da produção em que o homem é o dominante, a mulher 

subalterna não tem história e não pode falar, sendo colocada às sombras, as margens. Ainda 

sobre isso expõe que: 

 

 
Tal reflexão sobre a mulher não pode ser reduzida a uma mera questão idealista, 

uma vez que ignorar o debate acerca da mulher subalterna seria um gesto apolítico 

que, ao longo da história, tem perpetuado o radicalismo masculino. Dessa maneira, 

na busca por aprender a falar (ao invés de ouvir ou falar por) historicamente, o 

assunto emudecido da mulher subalterna é sistematicamente esquecido. E por mais 

que o subalterno não possa falar, não há nenhuma virtude em ter a mulher nos textos 

globais como um item de piedade (SPIVACK, 1988, p. 25). 

 

 

Entretanto, embora em condições subalternas, têm sido constantes as investidas de 

grupos de mulheres buscando mostrar que as mulheres têm experiências diversas de 

opressões, em diferentes partes do mundo convivem com realidades de violências distintas, 

pois além dos maus tratos, não são assistidas por seus direitos quando os têm.   

Logo, seus problemas não são iguais, suas vivências são variadas, pois estão 

separadas por diferenças culturais e sociais. Não se trata mais de classificar as mulheres como 

grupos frágeis e vulneráveis. Isso por si só não basta.  
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É preciso, a princípio, reconhecê-las como diferentes grupos subalternos em 

realidades de opressão e esquecimento, cuja mulher branca, casada, dona de casa, de classe 

média, experiencia os maus tratos de forma distinta da mulher negra, pobre, trabalhadora 

doméstica, mãe solteira, chefe de família, que por sua vez, está menos vulnerável às doenças 

do que a indígena e a quilombola estão propícias em aldeias e quilombos por estarem 

esquecidas pelas políticas públicas e abandonadas em seus lugares. 

Não se trata apenas de expor problemáticas relacionadas às mulheres, mas admitir as 

mesmas como grupos excluídos para assim, buscar incluí-las num contexto político, 

econômico e cultural. Seria uma tentativa de transformar uma realidade social excludente e, 

desse modo, lograrem espaços até então destinados somente aos homens. 

    Ao responder quem compõe as classes subalternas, encontramos muitas 

características em que são as mulheres que delineiam tais realidades, pois são as mulheres que 

em suma estão desprovidas de informação, excluídas socialmente de direitos básicos, tem 

uma relação de subordinação no público e privado. 

As mulheres das camadas populares no Brasil são as mais pobres. Essas mulheres 

são mais pobres do que os homens mais pobres. No campo, as camponesas estão em 

condições desiguais, pois não detém os meios de produção, (que estão no nome dos cônjuges 

quando os tem) e uma vez expurgadas, são menos assistidas pelas políticas públicas 

(agrárias/agrícolas). Essa realidade é facilmente encontrada também nos movimentos sociais 

campesinos. Mas, 

 

 

Por outro lado, em diversas regiões surgiram lutas populares espontâneas, 

posteriormente dirigidas por grupos que deram a lutas o dimensionamento 

propriamente político e que representada, igualmente, o rompimento, de baixo para 

cima, das velhas relações de dominação e de propriedade (MARTINS, 1989 p.88). 

 

 

  Acreditamos que os movimentos sociais são espaços propícios para mudança de 

pensamentos. Apesar de que, como afirma Martins (1989, p.89): 

 

 

Tais espaços têm sido nos últimos vinte anos, justamente os espaços dos confrontos 

e dos conflitos sociais mais agudos, preponderantemente referidos á questão da 

propriedade da terra, rural ou urbana agrícola ou de moradia. Isto é, as populações 

social ou economicamente marginalizadas, ao lutarem pelo direito á terra (um direito 
escassamente reconhecido pela lei e pelo estado, mas estabelecido por elas próprias 

a partir da concepção da superioridade moral do trabalho autônomo em relação ao 

desemprego, á migração, ao subdesemprego), se defrontam diretamente com a 

instituição básica de estrutura política brasileira, que a é propriedade da terra. 
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   Todavia, as mulheres camponesas têm sido excluídas do direito a propriedade de 

terra no campo e embora venhamos a concordar com Martins, de que os trabalhadores rurais, 

por força da exclusão política de que são vítimas, não tenham ainda se tornado sujeitos ativos 

do processo político brasileiro, converteram-se em sujeitos políticos, isso não foi suficiente 

para incluir as mulheres do campo. 

Outro questionamento que se faz, é que: Há uma intenção por parte dos camponeses, 

ou dos movimentos sociais no campo, de incluir de fato, as mulheres a esses direitos básicos 

advindos a partir da aquisição da propriedade de terra? 

Apesar de utilizarem mecanismos diversos da resistência local, as/os excluídas/os,as/ 

os trabalhadoras/es rurais têm, na verdade, mobilizado politicamente as instituições 

tradicionais do seu pequeno mundo – a família, a vizinhança, a igreja. Mais ainda, têm 

mobilizado politicamente a sua cultura tradicional (MARTINS, 1989). E são justamente as 

camponesas as principais mobilizadoras desse pequeno mundo. São elas que tomam a frente 

da organização, e são elas e suas crianças as frentes físicas e políticas nos movimentos sociais 

com suas ações políticas e mobilizações contestatórias.  

As marchas pela reforma agrária, pela reforma política, pela contestação de políticas 

públicas, pela água e pela moradia em todo Brasil, revelam bem mais do que as reivindicações 

sociais, revelam rostos, e quase que unânime que os primeiros a serem avistados são os das 

mulheres. 

  Os novos sujeitos do processo político brasileiro são novos e novas. Mobilizam e 

politizam no seu confronto com as estruturas econômicas, mas isso por si não é suficiente, 

pois “para” na propriedade, que não é suficiente para retirá-las/os da condição de 

subalternas/os, apenas da condição de sem terra. É preciso entender que o retorno ao campo 

devolve sua condição de camponês/a, mas a integridade enquanto pessoa, essa só pode ser 

conseguida se esta/e for reconhecida/o em seus plenos direitos dentro e fora da sua 

propriedade de terra. 

Essa é a luta que vem sendo travada pelas mulheres trabalhadoras rurais, camponesas 

e sem terras, independente do consenso de seus companheiros. Pois esse grupo entendeu que a 

terra é apenas o começo e não o fim das suas lutas. 
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  2.4 Mulheres no campo brasileiro 

 

 

 

A construção do sujeito apresenta um caráter relacional. Isso significa que a formação 

do eu não pode prescindir de, no mínimo, outro eu – ou, para ser mais fiel aos fatos, de outros 

eus. Desta sorte, sujeito e objeto não são senão uma diferenciação no interior da relação 

social, de acordo com a posição ocupada nos polos dessa (SAFFIOTI, 2003). Não há, pois,  

 

 

distinção substantiva entre um e outro, mas apenas uma diferença adjetiva. Também 

por outra razão a diferença não participa da essência do sujeito/objeto: ela é 

historicamente situada, vale dizer socialmente construída. [...] Em outras palavras, 

como afirma Bertaux, o gênero, as relações étnico-raciais e a estrutura de classes 

deixam lugar para a realização de destinos pessoais (Saffioti, 2003 p. 35-36). 

 

 

Dessa diferenciação no interior das relações sociais, trataremos a partir daqui das 

mulheres camponesas, como sujeitos/atrizes importantes na luta pela terra e nas projeções de 

uma reforma agrária com equidade no campo brasileiro. O objetivo é refletir sobre 

representações femininas que participam das lutas sociais travadas no campo, e assim, trazer 

para nossas análises, as mulheres como agentes importantes na negociação das melhorias de 

vida de mulheres, homens e crianças camponesas.  

As lutas sociais no campo trazem até os dias de hoje, além do conflito, da violência e 

da expulsão de mulheres e homens da terra, a tomada de seus espaços, seus tempos e em 

outros contextos, as camponesas e os camponeses de outras regiões aludem ao tempo da 

sujeição, ao tempo do cativeiro, para significar que estiveram sujeitos ao controle do 

proprietário das terras, pagando renda para cultivar. Desejavam a terra liberta (ANDRADE, 

2007).  

Esse é o desejo das camponesas (sem terras, acampadas e assentadas), que procuram 

libertar a terra. Tais lutas parecem render resultados significativos, quando: 

 

 

Nas duas últimas décadas estamos assistindo em todo o país, e notadamente na 

Amazônia, ao advento de novos padrões de relação política no campo e na cidade. 

Os movimentos sociais no campo, que desde 1970 vêm se consolidando fora dos 

marcos tradicionais do controle clientelístico e tendo nos Sindicatos de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais uma de suas expressões maiores, conhecem 
desde 1988-1989 certos desdobramentos, cujas formas de associação e lutas 

escapam ao sentido estrito de uma entidade sindical, incorporando fatores étnicos, 

critérios ecológicos e critérios de gênero e de autodefinição coletiva que concorrem 

para relativizar as divisões político-administrativas e a maneira convencional de 

organização e de encaminhamento de demandas aos poderes públicos, além das 

regras privadas da propriedade e mesma da ausência desta (ALMEIDA, 2004, p. 9). 
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O(s) sujeito(s) mulher(es), as atrizes sociais camponesas trazem para si e para a 

história dos movimentos sociais e da luta pela terra, bem como para a reforma agrária, novos 

sentidos. Tais segmentos, políticas e ações não mais falam somente numa justiça social, já que 

os pressupostos para essa justiça estavam arraigados (apenas) numa discussão sobre luta de 

classe. O sentido maior hoje está centrado na igualdade e equidade entre mulheres e homens, 

entre mulheres e mulheres, entre homens e homens e, também, sobre a força, a expressão e a 

liberdade da identidade enquanto mulheres do campo – camponesas. 

 

 

A presença das mulheres nas lutas sociais no campo é parte de nossa história e 

produziu várias lideranças. O que é novo nessa dinâmica social é a emergência do 

movimento de mulheres cujas reivindicações, especialmente a partir da década de 
80, estão centradas no reconhecimento social de sua situação como trabalhadoras. 

Uma luta por cidadania expressa nas bandeiras do direito à sindicalização, direito à 

propriedade da terra, direito previdenciário e aposentadoria, direito de acesso aos 

serviços de saúde, direito ao trabalho, entre (ALMEIDA, 2004, p. 9), 

 

 

Antes, porém, de estarem conseguindo uma visibilidade perante aos movimentos 

sociais e a sociedade civil, ainda é objetivo, e talvez a luta maior, as mulheres conseguirem 

serem vistas, respeitadas e assistidas em seu lócus de vivência – que para algumas 

camponesas é o mesmo da luta – onde a produção da vida ocorre e é onde elas menos 

conseguem ser reconhecidas enquanto trabalhadoras. Para Sader, sobre suas pesquisas com 

mulheres camponesas no Bico do Papagaio – TO: 

 

 

As mulheres trabalham muito. Mais que os homens. Socam o arroz no pilão, cuja 

mão pesada não sente mais. Com a peneira jogam o arroz para o alto, e com 

movimentos precisos separam a palha. Andam léguas mata adentro aonde vão em 

grupos ajuntar o coco babaçu, cortá-lo com um golpe seco em cima da lâmina do 

machado pesado que carregam. Cuidam de crianças, dos idosos, da comida, da 

educação e também do pouco ensino. [...] Dormem menos (SADER, 1995 p. 02). 

 

 

“Tanto trabalho e pouco reconhecimento” completa a autora. Contudo, as sobrecargas 

de trabalho em casa, na roça, nas feiras, e nos movimentos são temas para as queixas dessas 

mulheres, apesar da principal contestação está ligada à prioridade dada aos homens como 

únicos e exclusivos merecedores das políticas voltadas para campo. 

Outra contestação responde pelas violências que as mulheres camponesas sofrem de 

forma dupla, enquanto sujeitos sociais do campo, e por isso estão mais vulneráveis. Tais 

violências dizem respeito àquela em que homens, mulheres e crianças estão expostos diante 

da conjuntura social do campo brasileiro. Grandes fazendeiros, latifundiários, os empresários 
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rurais expulsam, exploram e violentam muitas famílias camponesas com justificativas da 

produção a partir da terra. Portanto, mais negado do que o camponês para que este não tenha 

acesso a terra, é negada a camponesa a terra por não obter plenos direitos sobre a titularidade, 

que por isso exige mudanças estruturais e culturais no acesso a terras no Brasil.  

A chamada violência doméstica é outra reivindicação das mulheres que, aos poucos, 

estão perdendo o medo e a vergonha de denunciarem as agressões sofridas. É comum 

encontrar mulheres envolvidas e engajadas nos movimentos, sindicatos, acampamentos e 

assentamentos que não conseguem romper com os ciclos de violências. Para exemplificar, 

foram mais de uma vez que ouvimos isso das mulheres, principalmente nos assentamentos, 

onde o lote (distância) acaba por abafar o barulho das violências e agressões. 

Uma das justificativas de movimentos sociais no campo de gênero está relacionada a 

pouco, ou nenhuma importância que os movimentos sociais em geral deram as questões 

ligadas às mulheres e da violência que essas estão mais suscetíveis. Ainda assim, as melhorias 

nesse campo, ainda são consideradas pequenas ou ineficazes. Não se conseguiu sequer, fazer 

um levantamento e uma estatística de violência contra a mulher no campo, por exemplo. 

Nos últimos dez anos temos assistido a mudanças significativas relacionadas à 

melhoria da vida das mulheres. No campo, as ações e políticas públicas têm acompanhado 

essas mudanças, no entanto, no âmbito da reforma agrária, o homem é principal beneficiário, 

e mesma as políticas públicas que envolvem a agricultura familiar, não conseguem romper 

com tais benefícios. De acordo com Pacheco: 

 

 

O desenvolvimento da agricultura familiar, a partir de uma abordagem de gênero, 

tem um importante significado político, econômico e social, uma vez que este tipo 

de produção incorpora, do ponto de vista estrutural, o trabalho de homens e 

mulheres. Mas, partindo desta perspectiva, é necessário também levar em conta que 

a condição de “membro não remunerado da família” expressa uma desigualdade de 

gênero. Esta categoria de análise utilizada pelas estatísticas censitárias mascara o 

significado da inserção produtiva das mulheres e acaba por influenciar as políticas 
públicas (PACHECO, 1997 p. 2). 

 

 

Em 1991, a Articulação dos Movimentos de Mulheres Trabalhadoras de cinco estados 

(SP, PA, PB, MT e AM) e da região Sul do Brasil, junto com a Comissão da Questão da 

Mulher Trabalhadora Rural do Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais 

(DNTR/CUT), lançou uma campanha pelo reconhecimento das mulheres como trabalhadoras 
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rurais, contestando a sua qualificação como “mulheres de produtor”, “membros da família não 

remunerados”, adotada pelos censos 
21

. 

Logo após, as mulheres camponesas passaram a também serem denominadas de 

trabalhadoras rurais, e suas reivindicações passaram a ser organizadas por um movimento 

social específico – o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), diferenciando 

algumas metas do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC).  

Desses movimentos, de outros menores, dos sindicatos e de ações anteriores saíram 

lideranças femininas que além de iniciarem uma visibilidade para as mulheres no campo, 

trataram a os problemas do campo, do rural brasileiro com muita veemência, ao ponto de 

sofrerem retaliações, resultando inclusive, em morte por assassinato. 

O caso mais emblemático é da paraibana Margarida Maria Alves. 

 

 

Margarida Maria Alves, nasceu em cinco de Agosto de 1933 sendo a caçula, em 

uma família de nove irmãos, em Alagoa Grande - PB. Margarida era negra, casada 
com Severino Casimiro Alves e tinha um filho (José de Arimatéia). Desde muito 

cedo, por necessidade de sobrevivência Margarida estava presente nos trabalhos do 

campo, e já sentia a necessidade de buscar melhorias para seus companheiros de 

trabalho, e foi através da ajuda e influência do padre Geraldo, que a católica 

Margarida começou a se inserir no Sindicato Rural de Alagoa Grande – PB. Diante 

deste contexto, Margarida não se restringia a uma jornada de trabalho no campo; era 

esposa, mãe, dona de casa e líder sindical. O início de suas atividades nas 

organizações de trabalhadores rurais foi como tesoureira do sindicato rural, 

acabando por ser eleita como presidente do sindicato tendo lá permanecido por 12 

anos. Período em que moveu mais de 600 ações trabalhistas contra usineiros e 

senhores de engenho da região o que fez dela uma liderança política na região. 

Margarida foi mais além, lutando por direitos básicos que já estavam garantidos para 
os trabalhadores urbanos como vimos acima, tais como o 13° salário, férias anuais, 

carteira de trabalho assinada e jornada de trabalho de 8 horas. Margarida foi morta 

na porta de sua casa no dia 12 de agosto de 1983, na presença de sua mãe, seu 

marido e filho, com um tiro de espingarda no rosto (SANTANA & COSTA, 2011 p. 

44-45). 

 

 

A trajetória de Margarida Alves foi marcada pelo conflito de terras (na Paraíba). 

 

 

Margarida Alves, a líder de Alagoa Grande, foi expulsa da terra em 1962, no mesmo 

ano em que foi assassinado João Pedro Teixeira, líder das Ligas Camponesas, a 

mando, também, do chamado Grupo da Várzea, grupo de coronéis que aterrorizou 

durante décadas, os trabalhadores e trabalhadoras rurais do Brejo da Paraíba. [...] 

Durante vinte e três anos, esta liderança participou da liderança do Sindicato de 
Alagoa Grande e atuou na organização de outros sindicatos de trabalhadores rurais 

na região da lavoura canavieira da Paraíba, chegando a influenciar nas políticas da 

confederação dos trabalhadores da Agricultura (CONTAG). Por doze anos, 

Margarida Alves dirigiu os trabalhadores rurais de alagoa Grande. Durante todo esse 

                                                
21

 Ainda de acordo a essas articulações, cartazes e panfletos foram largamente distribuídos, com uma orientação 

para a resposta sobre o número de horas trabalhadas: somar as horas trabalhadas por semana na agricultura e na 

casa, preconizando, pois a indissociação do espaço da produção do espaço da reprodução (LAVINAS, 1991 p.5). 
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período, ela conheceu e estreitou relações com outras mulheres camponesas, que se 

engajaram na luta campesina, tornando-se lideranças sindicais, num espaço 

historicamente marcado pela pouca presença feminina (FERREIRA, 2010 p. 22-23). 

 

 

As lutas de Margarida Alves inspiram as lutas dos movimentos sociais no campo, dos 

sindicatos, que trazem como bandeira de luta, as condições das mulheres no campo, além das 

feministas que trazem as suas lutas como referenciais e inspirações. Sua morte é lamentada 

não apenas pela violência, como por ter ceifado uma das trajetórias mais ativas da história das 

mulheres no Brasil.  

Outra líder que vem representando as mulheres no campo é Raimunda Gomes da Silva 

– a Dona Raimunda Quebradeira de Coco, natural de Novo Jardim – Maranhão, mora na 

região do Bico do Papagaio desde o final da década de 70. A principal luta de Dona 

Raimunda são as melhorias na vida e nas condições de trabalho das mulheres extrativistas 

quebradeiras de coco babaçu na região do Bico do Papagaio, no estado do Tocantins, e 

também no sul dos estados do Maranhão e Pará. 

O trabalho realizado por ela e mais algumas líderes locais ganharam conotação 

nacional e internacional quando começaram a denunciar as ameaças de violência, os atos de 

violências e as expropriações que sofrem as camponesas e os camponeses que tiram do coco 

babaçu a subsistência e a vivência cotidiana. 

No estado do Tocantins os conflitos sociais em torno da questão dos babaçuais, deram-

se principalmente, na região do Bico do Papagaio, marcada por confrontos entre fazendeiros e 

pequenos posseiros pelo controle da terra e dos recursos naturais durantes as décadas de 1970, 

1980 e 1990, acentuada com a morte do Padre Josimo em 1986, religioso católico que atuava 

naquela região, cujo assassinato teve repercussão a nível internacional através dos meios de 

comunicação (ROCHA, 2002). De acordo a autora: 

 

 

Com esses acontecimentos as mulheres quebradeiras de coco do Bico do papagaio 

tiveram oportunidade de travar conhecimento com outras realidades e, a partir daí, 

passaram a desenvolver um processo contínuo de formação e organização (ROCHA, 

2002 p. 06). 

 
 

Nesse contexto é que emerge a figura e atuação de Dona Raimunda Quebradeira de 

coco. Cansada de ser maltratada pela condição em que se encontrava, mãe abandonada pelo 

marido e pai de seus filhos, negra, pobre, semianalfabeta, jovem, “petulante” e nordestina de 

nascimento e por lugar nortista. Conseguiu se libertar da maioria dos estigmas que lhe 

impuseram, assumindo tais condições com orgulho, sobretudo, o de ser mulher, negra e 
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nortista. Sobre Dona Raimunda Quebradeira de coco e suas demais líderes é interessante as 

descrições citadas abaixo: 

 

 

Evidentemente, quem fala o faz do lugar de vencedora. Hoje é uma liderança, olha 

para o passado após a conquista da terra, depois de terem se organizado 

economicamente, terem fundado uma escola para seus filhos, terem montado 
cooperativas. O passado é reconstituído desse ponto de vista. É desse lugar que o 

reconstroem, que interpretam seu papel na luta, falando de sua participação e 

daquela dos seus maridos, assim como dos outros homens na conquista dos 

babaçuais e da terra. Algumas dessas lideranças subsumem ou omitem 

completamente a participação dos homens. Falam no feminino. É assim também que 

as entidades de mediação elaboram seu discurso e, igualmente, os apoiadores 

internacionais, reforçando um discurso ancorado no que chamam de relações de 

gênero (ANDRADE, 2007 p. 449). 

 

 

Raimunda Gomes da Silva, ou dona Raimunda, como ficou conhecida, pode parecer 
à primeira vista uma mulher simples, do campo. Mas é só iniciar a conversa para se 

ver uma mulher forte, politizada, que conhece bem a sua realidade e sabe que deve 

lutar para conseguir mudá-la. [...] Dona Raimunda ficou conhecida pela sua luta na 

defesa dos direitos das mulheres extrativistas, as Quebradeiras de Coco babaçu. Essa 

luta trouxe resultados, como a Lei do Babaçu Livre, que proíbe a derrubada de 

palmeiras de babaçu, e permite que as quebradeiras possam extrair o fruto das 

palmeiras mesmo em propriedades privadas22. Mas mesmo com a Lei, fazendeiros 

continuam derrubando as palmeiras, que levam cerca de noventa anos para dar 

frutos, o que inviabiliza o reflorestamento. "Eles acham que para criar o gado tem 

que acabar com o babaçu", explica Dona Raimunda. (MONTEIRO, 2012 p. 02). 

 

 

Ao encontrarmos essas mulheres à campo entende-se por que algumas dessas 

lideranças subsumem ou omitem completamente a participação dos homens, pois além da 

tarefa ser executada, geralmente, por mulheres, na frente de luta pelos babaçuais, não há 

presença masculinas nas frentes de lutas, nas organizações e articulações ainda que, seja dos 

babaçuais a principal fonte de renda da casa.  

Outras histórias contam como mulheres camponesas ou trabalhadoras rurais estão 

construindo um espaço de visibilidade, tendo no campo um lugar para viver e também para 

contestar. Tem sido cada vez mais comum, encontrar registros de mulheres que dedicaram e 

ainda dedicam parte ou toda sua vida a luta por melhorias no campo, em especial para as 

mulheres. Nessas características tem-se a história de Maria Madalena dos Santos – a Madá do 

movimento.  

                                                
22 A lei foi aprovada no final de 2007 e entrou em vigor em 2008. O projeto foi apresentado pelo Deputado 

Federal Domingos Dutra (PT/MA). A lei proíbe a derrubada de palmeiras de babaçu em seis estados (Maranhão, 

Piauí, Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso), com exceção de áreas destinadas a obras ou serviços de utilidade 

pública ou de interesse social. Outra exceção, prevista no texto, é quando as derrubadas tenham como objetivo 

aumentar a reprodução da palmeira ou facilitar a produção e a coleta, mas só poderão ser feitas após relatório de 

impacto ambiental e mediante a autorização do poder competente. A competência para execução e a fiscalização 

da lei será do Ministério do Meio Ambiente, por meio de seus órgãos. 
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Nascida, criada e moradora da zona rural de Araci, Bahia e mais de trinta e dois anos 

efetivos entregues à luta pelo e no Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR). 

Filha de trabalhadores rurais começou a trabalhar quando criança, não tendo a oportunidade 

de estudar. Na década de (19)80, quando jovem, conheceu algumas mulheres em cursos feitos 

no MOC – Movimento de Organização Comunitária em Feira de Santana (BA), despertando a 

necessidade de estudar a questão das mulheres e mais adiante passou a organizar e engajar 

ações e lutas pelos direitos das mulheres no campo. Logo: 

 

 

Durante essa caminhada, participou dos projetos do MOC se envolvendo em 

atividades para geração de renda, aquisição de cisternas para as comunidades através 

do fundo rotativo e desenvolvimento de práticas que ajudassem na agricultura 

familiar. Sempre esteve ligada ao movimento sindical e de mulheres e já fez parte da 

coordenação do movimento de mulheres.  Atualmente, Madalena participa da 
coordenação a nível regional do Movimento de Mulheres e do grupo de produção 

ligado a Cooperafis que fabrica o artesanato de caroá. “A coisa mais fantástica que 

eu adquiri nesses anos com o movimento social foi mesmo o conhecimento. Quando 

a gente começa conhecer os nossos direitos, aprende a lutar com mais 

determinação”, declara Madalena (CAMARGO, 2012 p. 02).  

 

 

Recentemente os movimentos sociais do campo e de mulheres perderam duas grandes 

referências. Na luta contra a violência e opressão sobre a terra e contra as mulheres, ainda há, 

uma evidente vantagem da impunidade e do descaso quanto aos direitos. No MST onde tem 

surgido algumas das principais líderes femininas, o sentimento da perda dessas lideranças é 

um vazio que não pode ser preenchido, pois essas mulheres foram mortas pelos seus 

principais opressores.  

 

No dia 1º de janeiro, Maria do Fetal, professora de nacionalidade portuguesa que 

vivia no Brasil na zona Rural de São Paulo há mais de 10 anos, sempre apoiando a 

luta dos movimentos do campo, foi brutalmente assassinada por seu namorado. 

Maria atuava como tradutora em atividades da Via Campesina, como na 5ª 

Conferência Internacional, ocorrida em Moçambique, e fez parte da Comissão 

Internacional de Mulheres (CIM) da Via, ajudando a traduzir uma cartilha da 

Campanha "Basta de Violência Contra as Mulheres". O MST e a Via Campesina 

Internacional lamentam a morte de Maria do Fetal, mas sabe do legado que ela deixa 

às companheiras e aos companheiros. Maria fez Doutorado em Geografia pela 
Universidade de São Paulo – USP, esteve apoiando desde que chegou no Brasil o 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), a Via Campesina Brasil e 

Internacional. (MST, 2013 p. 01). 

 

 

Ativista e militante dos movimentos sociais no campo, geógrafa, pesquisadora 

vinculada a Universidade de São Paulo, sua tese de doutorado intitulada de “Uso agrícola do 

território e pedagogia do Movimento Sem Terra (MST) - uma geografia do presente”, de 

acordo a própria autora, “é uma tentativa transdisciplinar para desvendar o novo período 

histórico, fruto de nossos dias e de nossos trabalhos, neste início de século XXI: o Período 
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Popular da História”. Usou-se a Pedagogia do Movimento Sem Terra (MST) como o alicerce 

para repensar a Pedagogia como Técnica, Teoria e Prática. Sobre essa perda o MST diz: 

 

 

De nossas trincheiras de luta, de nossas organizações, da CIM da Via Campesina, 

nos declaramos revoltadas e revoltados com essa notícia que atingiu a mais uma de 

nossas companheiras, e esperamos que as autoridades judiciais brasileiras julguem o 
assassinato e penalizem o assassino como a Lei determina. Maria era uma mulher 

forte, uma mulher preocupada como todas as mulheres que estão dentro da dupla e 

tripla jornada de trabalho e participam de organizações, sabia que o importante nessa 

vida é “lutar e guerrear”; parafraseando Simone de Beauvoir, a própria Maria nos 

disse um dia: “não se nasce mulher, torna-se mulher”. Seu exemplo de militância e 

dedicação de professora nos motiva a seguir lutando por uma sociedade mais justa, 

igualitária e internacionalista, como Maria sempre foi. Mais do que nunca, nossa 

luta é indispensável em todos os lugares do mundo e contra todo tipo de violência. 

(MST, 2013 p. 04). 

 

 

Com a mesma violência, mas sob outras circunstâncias, ocorreu o assassinato de Regina 

dos Santos Pinho. Assentada e produtora rural do Assentamento Zumbi dos Palmares no 

interior do Estado do Rio de Janeiro, era uma das principais líderes local e do MST regional 

que combatem as investidas dos latifundiários visando à expulsão das/os assentadas/os. Lutou 

também, para que mais pessoas conseguissem ser assentadas e que mais mulheres possuíssem 

a titularidade de seus lotes. De acordo o MST (2013, p. 02), Regina era: 

 

 

Mulher de fibra que sempre contribuiu na militância do Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra (MST) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT) no Rio de 

Janeiro. Produtora rural, Regina que tinha 56 anos, foi barbaramente retirada da luta. 
Esteve à frente da organização do coletivo e do setor de gênero do MST nacional a 

mais de uma década, sua luta no momento, estava ligada a implantação da 

agroecologia e das titularidades de lotes por mulheres solteiras, casadas ou com 

união estável. 

 

As circunstâncias e os motivos do assassinato de Regina dos Santos ainda não foram 

esclarecidas, apesar de não haver dúvidas quanto à execução e a barbaridade em que o corpo 

da militante foi encontrado. Em outubro de 2011, Regina foi à Palmas (TO), para ajudar os 

movimentos sociais e sindicatos articularem demandas e protestos contra uma senadora 

tocantinense, até então Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA). Para o MST (2013), esse foi um golpe duro para o movimento, sobretudo para as 

pessoas que conheciam pessoalmente Regina. O MST afirma ainda: 

 

 

É um crime bárbaro. Queremos ressaltar o nível de barbaridade deste assassinato e 

que as motivações sejam elucidadas. Nos parece que há uma relação direta com a 

luta pela terra e com o assassinato de Cícero. Mas não podemos descartar nada e 

nem afirmar nada. É importante ressaltar que o assassinato de Regina ocorre onze 

dias após a execução de Cícero Guedes dos Santos, 48 anos, líder do MST em 
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Campos dos Goytacazes., e que Regina foi encontrada em sua residência com um 

lenço vermelho amarrado no pescoço e seminua. Regina e Cícero eram muito 

próximos e ambos eram referências em agroecologia no assentamento Zumbi do 

Palmares (MST, 2013 p. 02).  

 

 

Os sujeitos no campo brasileiro travam lutas diárias por melhorias no campo, pela 

reforma agrária e pelo reconhecimento de suas existências enquanto camponesas e 

camponeses, agricultoras e agricultores rurais, assentadas e assentados, acampadas e 

acampados, sindicalistas e integrantes dos diversos movimentos sociais do campo. 

Essa luta é dobrada quando os sujeitos são mulheres. Pois essas encontram barreiras 

estruturais dentro da questão agrária brasileira que exclui do direito à propriedade de terras 

todas/os aquelas/es que não cabem no perfil socioeconômico e sociocultural (hegemônico) 

brasileiro, isto é, pobres, negros, migrantes e mulheres. 

A levar em conta esse perfil, entendemos que a luta não é somente dobrada, como se 

desdobra para manter o campo, como um espaço/lugar de homens, sobretudo, ricos, brancos e 

urbanos, detentores de terras como herança, excluindo as possibilidades de milhares de 

mulheres e homens de viverem dignamente. 

Nossos sujeitos sociais, aqui representadas por essas líderes, trazem à tona a 

contestação desses privilégios. São mulheres negras (em sua maioria), pobres, migrantes e 

camponesas, que conseguiram dar visibilidade tanto as suas lutas, quanto ao lócus que 

escolherem viver – o campo. 

Infelizmente, esses sujeitos estão em posições vulneráveis, sendo duplamente 

ameaçadas por violências e pelo extermínio. A primeira diz respeito à ameaça que essas 

mulheres oferecem as estruturas fundantes da expropriação socioespacial no campo brasileiro, 

que o torna em um campo de batalha e o divide em dois grandes lados, de um os 

latifundiários, fazendeiros e grandes empresários rurais, de outro, camponesas/es, 

agricultoras/es, assentadas/os e sem terras buscando resistir, enquanto sujeitos sociais. 

A segunda ameaça não se dissocia da primeira, mas está primeiramente presente, e diz 

respeito aos papéis e lugares destinados às mulheres na sociedade. E mesmo nos movimentos 

sociais, ou nos lugares de resistência e luta ela está presente. A violência doméstica e 

cotidiana é, sem dúvida, um dos grandes algozes das mulheres camponesas, mesmo não 

havendo dados que comprovem, é lugar comum em pesquisas de gênero e mulheres no campo 

ter relatos de violências domésticas.  

E esse tipo de violência trava junto com outros tipos de violências uma luta desigual e 

desumana contra as mulheres. Não por outros motivos perdemos Margarida Alves, Maria do 
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Fetal e Regina dos Santos. E outras mulheres vivem sobre constantes e cotidianas ameaças 

como Dona Raimunda Quebradeira de Coco e Maria Madalena. 

Essas líderes, mas, sobretudo, mulheres, representam as diversas mulheres que 

protagonizam as lutas no campo e constituem, portanto, milhares de sujeitos sociais que luta 

por uma reforma agrária justa e com equidade.  

Portanto, a inserção das mulheres na luta pela terra no campo, não é um indicativo de 

um novo sujeito, e sim a abertura de um espaço para um sujeito que sempre existiu, mas que 

ainda não tinha espaço para colocar em evidência suas reivindicações, que não mais se 

resumiam no acesso a terra, mas na pose, no direito e na igualdade sobre ela (SANTOS, 2009 

p. 36). 

Tais lutas são principalmente encorajadas pelos movimentos sociais, sindicatos, pelas 

ações e também pela Igreja (Católica). São essas dimensões sociais que abarcam as lutas 

diárias e dão conta dos resultados positivos e negativos aos quais mulheres e homens 

enfrentam. 

São essas dimensões sociais que veremos no capitulo seguinte. 
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CAPITULO III 

 

 

RELAÇÕES DE GÊNERO E 

ESPAÇO DE MULHERES NO 

ESTADO DO TOCANTINS 

 

 

 

 

 
“Uma tomada de consciência torna-se 

possível ali mesmo onde o fenômeno da 

escassez é mais sensível”. 

 (Milton Santos) 
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A luta pela terra é um dos conflitos perversos que as pessoas representadas ou não por 

suas classes travam. Ela oferece a alguns o status quo de riqueza aliada ao poder, a outros 

oferece apenas a riqueza ou apenas o poder. No entanto, para aqueles que têm nela seu ponto 

de encontro, um ou o seu lugar, a terra oferece mais do que chão, oferece o chão mais a 

identidade. 

No Brasil, onde os conflitos de terras tendem a ser, além de violentos e por vezes 

sangrentos, processos difíceis de serem solucionados do ponto de vista legal/jurídico, isso 

porque as leis sobre as terras (ou as leis de terras) foram elaboradas a partir de Portugal e 

incorporadas de maneira muito impositiva, sem maiores adaptações em nosso território 

gigantesco e já povoado. 

O resultado disso, é que cinco séculos após a colonização, temos ainda, as marcas de 

colônia, marcas essas de conflitos intensos pelas terras onde, de um lado havia a princípio, 

indígenas defendendo seus territórios e se defendendo dos ataques hostis dos colonizadores, 

do outro havia homens brancos, escravizando negros e indígenas para ampliar poder sobre as 

terras e produzir políticas que os beneficiassem político e economicamente. 

Atualmente, os conflitos tendem a se concentrar nas áreas onde há o avanço das 

fronteiras agrícolas (novos colonizadores) e instauram nessas áreas, legados de poder, 

submissão, desmandos, entre outros aspectos. Pode-se afirmar que em todo território 

brasileiro teve em algum momento, marcas do avanço das fronteiras agrícolas. E 

recentemente, a Amazônia vem sofrendo as investidas desse processo de apropriação de 

terras. 

Especificamente, lendo o Estado do Tocantins como umas das áreas de fronteiras 

agrícolas já consolidadas recentemente, tem-se um dos processos mais violentos do mundo, 

em se tratando da posse de terras e busca por uma reforma agrária. Não é exagero afirmar, que 

o Tocantins, apesar de novo, enquanto estado instituído traz consigo como herança, velhas 

relações sobre a terra. De acordo Lira (2003): 

 

 

O Tocantins e seus municípios instalados, desde meados do século XVIII, ainda na 
Região do Antigo Norte Goiano, tiveram basicamente duas atividades que se 

mantiveram ao longo dos tempos: a mineração e agricultura. Esta última teve suas 

bases em terras distribuídas pela Igreja, as conhecidas sesmarias. Essa forma de 

apropriação das terras deu origem aos grandes latifúndios que por sua vez 

alimentaram a familiocracia de proprietários de terras. Esse “regime” formou um 

tipo de classe social dominante, hibrida que tanto dominou as relações urbanas 

(comerciantes) como as camponesas (fazendeiros). Isso fez com que permanecessem 

e/ou recriassem no seio da sociedade urbana e rural, resquícios do sistema 

escravista, a servidão, o respeito demasiado e a obediência aos donos da terra. É 

claro que essas relações foram recheadas por uma espécie de “ternura” fomentada e 
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sustentada pela Igreja (conservadora), fornecedora dos títulos das sesmarias (LIRA, 

2003, p. 42). 

 

Tais relações são encontradas ao longo de todo o estado tocantinense. Suas terras, 

“legado” do cerrado como espaço desocupado e sem resistências naturais e institucionais para 

a lavoura, ou para a pecuária, ou para ambos na agropecuária, faz desse estado um espaço 

prolífero para conflitos, inclusive, os armados, os violentos, os fatais. 

Este capítulo tem o objetivo de analisar as diferentes posições das mulheres na 

organização do movimento de luta e acesso à terra no interior desses conflitos. 

 

 

3.1 A luta pela terra – As lutas de ontem, de hoje, de sempre?  

 

A luta em busca pela posse legal da terra é uma luta sangrenta que envolve violência e 

impunidade. A principal região de luta e presença de conflitos agrários no estado é a região 

conhecida como “bico do papagaio” que abrange os estados do maranhão, Pará e Tocantins 

(SILVA & CUNHA, 2012, p. 05). 

Ao refletir sobre essa premissa de Silva & Cunha, partimos do pressuposto que as 

relações sobre as terras não obedecem a limites, tampouco reconhecem as instituições, as leis, 

do contrário, a reforma agrária, uma reivindicação contundente dos movimentos sociais não 

seria necessária. Historicamente, encontramos isso no Estado do Tocantins, sobretudo na 

Região do Bico do Papagaio, também conhecida como Região Tocantina (Figura 1). 

 

 

A região de maior conflito continua sendo a pertencente ao Bico de Papagaio.  A 

região do Bico do Papagaio localiza-se Zona de confluência dos rios Araguaia-

Tocantins e região de fronteira entre os Estados do Pará, Maranhão e Tocantins, o 

Bico do Papagaio nas décadas de 1960-70 do século passado, foi porta de entrada 

para a toda a Amazônia Legal constituindo-se numa região de intensos conflitos 
envolvendo posseiros, grileiros e fazendeiros durante todo o regime militar (1964-

1985). Encontra-se na transição geográfica entre o cerrado do Centro-Oeste e a 

floresta Amazônica; os Rios Tocantins e Araguaia. Vastas extensões de terra 

adequadas para a agricultura e a pecuária são partes da riqueza do Estado, a disputa 

pela posse dessa terra, porém, é a causa de graves conflitos envolvendo fazendeiros 

e posseiros. Na região do Bico do Papagaio, no norte do Estado do Tocantins, o 

problema é explosivo, com frequentes emboscadas e mortes (OLIVEIRA, 2008 p.1). 

 

 

São incontáveis os conflitos existentes nessa região, da mesma forma que suas 

principais vítimas são aqueles que são ou foram despossuídas das propriedades de terra e não 

aceitando as condições que lhes são impostas pelo trabalho assalariado (mal remuneradas ou 

sem remunerações) iniciam contestações sobre as vigências das relações de poder presentes 
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na região, pondo em evidência, além da crueldade de grandes fazendeiros, as condições 

ilegítimas de aquisição de terras (grilagem). 

 

 
 

Figura 1 – Região do Bico do Papagaio, também conhecida como Região Tocantina.  

Org: A autora 

 

Embora não fosse um “polo de mineração” no país, essa região foi e ainda é uma área 

importante para a logística das mineradoras, principalmente àquelas situadas no Estado do 

Pará. A área é conhecida como o “corredor Carajás”, por se tratar de uma das portas para o 

transporte dos minérios extraídos no Estado do Pará, e assiste ainda a um forte processo de 

"grilagem". As expropriações violentas das famílias dos agricultores(as), as perseguições e os 

assassinatos de posseiros emergem como práticas correntes nas áreas em questão (SANTOS, 

2012 p. 85). 

Para o/a camponês/a, independente de suas condições (posseiras/os, agricultoras/es, 

trabalhadoras/es, sem terras, etc.), como bem define Porto-Gonçalves (2010), a região do Bico 

do Papagaio, como em boa parte de toda Amazônia, a terra se constitui num centro 

organizador das relações sociais e se caracteriza como sinônimo de liberdade, algo que 

fortalece a identidade. Isso significa que ter um pedaço de terra, é ser livre. 

Complementando o pensamento de Porto-Gonçalves, Sader (1986, p. 112) afirma que 

essa região, esse espaço tocantinense é um espaço de disputa entre várias forças sociais 

presentes na área, e mais que isso, ele é também produzido como forma de luta. “E é 
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encarado, como a materialização do espaço, de todas as formas de relações denominadas de 

solidariedades”. 

A partir da figura 2, podemos ter uma dimensão de como os conflitos estão 

espacializados no Brasil, no Tocantins e na região Tocantina. São ameaças de morte, 

tentativas de assassinatos, execuções que vão sendo marcadas nas estatísticas populares e 

esquecidas por aquelas que poderiam assumir o controle social dos conflitos.  

A concentração dos conflitos, bem como suas escalas e dimensões de acontecimentos 

evidenciam que há uma força de coerção, da mesma forma que existem resistências diversas. 

A presença da violência deixa exposto que aqueles que a usam, usam porque não tem meios 

legais de reivindicar essas terras, não possuindo títulos, ou obtendo esses títulos a partir da 

grilagem de terras. A área destacada no mapa evidencia os conflitos e a violência. 

 

 
 

Figura 2 – Da concentração de violências no campo tocantinense 

Fonte: DATALUTA/NERA/Unesp23 

                                                
23 NERA/Unesp (Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária) são desenvolvidas pesquisas em 

todos os níveis (graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado). Prestam assessoria ao MST - à Comissão 

Pastoral da Terra - CPT - à Via Campesina - Brasil e ao Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA. Banco 

de Dados da Luta pela Terra: Banco com informações em escala nacional sobre ocupações de terra, 

assentamentos rurais, movimentos socioterritoriais e estrutura fundiária. 
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A violência na luta pela terra não era exclusividade do Bico do Papagaio. O norte do 

então estado de Goiás (hoje área que compreende o Tocantins em toda sua extensão) era 

repleto de focos de pistolagem e grilagem de terra. Porto Nacional, uma das cidades mais 

antigas de Goiás, e Ceres, distante 183 km de Goiânia, capital do Estado, eram exemplos 

dessa situação (AGUIAR, 2010). 

A partir da violência de modo geral, é comum aparecer pessoas que, em nome da 

justiça ou de uma realidade mais justa, haja com enfrentamento dessas situações. Nomes 

como de Padre Josimo Tavares, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduíno que estão 

ligados às questões da terra e as missões da Igreja. São considerados grandes homens. 

Homens! 

No entanto, essa luta pela terra, dos conflitos em torno da questão agrária e fundiária é 

muito mais eloquente (do ponto de vista de nossa pesquisa), quando nos deparamos com essas 

lutas organizadas e ou auxiliadas por mulheres que em via de contramão não aparecem nas 

narrações e bibliografias sobre os conflitos. Nem mesmo a figura do camponês na literatura 

científica (que amarga um processo de exclusão) compartilha lugares de gênero ou de 

mulheres na luta pela terra na Região do Bico do Papagaio. 

Só mais recentemente, temos tido contatos informacionais e outros acadêmicos sobre 

as Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu. De acordo Santos (2012), outras atividades 

executadas pelas mulheres não são visibilizadas. A atividade da pesca por mulheres (muito 

forte na região) tem como uma das explicações os fortes conflitos, nos quais seus 

companheiros são assassinados ou ameaçados, restando às mulheres o sustento de suas 

famílias, sendo esse sustento inibido também pelos fazendeiros da região. 

 

 

Ao falarmos das mulheres da região do Bico do Papagaio, percebemos que ser 
evidenciada como Mulheres Quebradeiras de Coco é um lugar comum. Esta 

evidência está presente nas literaturas e produções realizadas na região, em sites de 

pesquisas, em congressos da área (gênero, sobre a região Amazônica etc.). A 

constituição de uma identidade importa porque traz à tona sujeitos que até então não 

tinham visibilidade ou não tinham expressão para pesquisas científicas consideradas 

“tradicionais”. E também porque traz consigo parte da história dos moradores locais 

dessa região. Contudo, ainda não é suficiente. A presença dessas mulheres não está 

somente ligada aos babaçuais da região. Existe uma ligação muito forte com os rios, 

a pesca, a agricultura e outras formas de busca pela sobrevivência (SANTOS, 2012 

p. 90). 

 
 

Há registros de quebradeiras que foram agredidas quando, resistindo, entravam nas 

propriedades e eram encontradas dentro das áreas de pastagens (digam-se soltas) coletando 

coco. Esta realidade não é distante, pois há “ainda casos de violência física contra as 
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quebradeiras, no qual gerentes das fazendas, vaqueiros ou encarregados submetem as 

mulheres a surras e violência sexual” e “casos em que a mulher precisa roçar a quinta, ou seja, 

limpar a área do pasto, para ter acesso à área de quebra e coleta do coco” (PORTO-

GONÇALVES, 2010 p. 02). 

Assim como há relatos de ribeirinhas que tiveram que esconder no meio da mata 

“fechada” para não serem avistadas pelos jagunços. Segundo elas, nem mesmo a presença das 

mulheres era permitida ao longo dos rios e córregos porque elas também não estavam 

passivas aos processos de expropriação (SANTOS, 2012, p. 85). 

Mesmo nas organizações e reivindicações em que aparecem figuras masculinas, toma-

se nota a participação das mulheres no processo de articulação e contestações. Ou as 

encontramos em processos de silêncios, ou ainda, buscando outras formas de contestações que 

não o confronto corpo a corpo, de que são elas as vítimas mais vulneráveis já que as 

violências investidas sobre elas são múltiplas.  

Em dois relatos encontramos tais situações. As mulheres do Bico do Papagaio foram 

companhia solidária para o homem Josimo (padre), sempre acossado por seus inimigos 

externos e por seus críticos internos. Na luta pela terra, senão em todo o Araguaia-Tocantins, 

pelo menos no Bico do Papagaio, as mulheres tiveram um papel muito importante tanto no 

que diz respeito à organização e resistência, quanto na presença solidária e no engajamento 

junto com Josimo no seu trabalho de mediação. As mulheres que sofrem, não sofrem apenas 

pelos dores dos filhos, sofrem porque elas próprias, pensadas no seu papel ativo, embora 

ainda numa sociedade fechada, lutam e sofrem (SILVA, 2011, p. 54). 

Aguiar cita outro relato interessante sobre esses relatos: 

 

 

No intervalo procurei a professora e perguntei se ela era a Lourdes de Gói, 
companheira de Padre Josimo nos conflitos pela posse da terra na Região do Bico do 

Papagaio. Ela desconversou como quem quer apagar da História uma passagem da 

sua vida. A Lourdes professora, devotada à educação, que morava sozinha numa 

casa no centro de Palmas, era de fato, Lurdinha, a noviça rebelde que arriscou sua 

vida para se dedicar as Comunidades Eclesiais de Base, no período mais conturbado 

de uma região considerada uma das mais violentas do mundo, na década de 80 

(AGUIAR, 2010, p. 11). 

 

 

O medo destacado acima é constatado não só em Lourdes de Gói (a Lurdinha), ele é 

percebido e por vezes sentenciado em vários lugares da Região do Bico do Papagaio. 

Entretanto, mesmo sob ameaça, surgiram inúmeros grupos de contestação. São posseiras e 

posseiros que não aceitavam as condições em que estavam sendo submetidos, grilagens, 

ameaças, violências de todos os tipos, assassinatos. 
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É preciso salientar que a população tocantinense, principalmente, nas regiões Central e 

do Bico do Papagaio, são resultantes de fluxos migratórios que, via de regra, trazem pessoas 

com sonhos e perspectivas sobre a nova terra. No caso da Região Central, Palmas foi o grande 

polo de atração, por ser capital, ser inteiramente construída em curto prazo(o que requereu 

muita força de trabalho) e a região do Bico do Papagaio acabou por ser ponto de refúgio de 

movimentos migratórios de estados como Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e Pernambuco. 

Esse movimento permanente feito por esses trabalhadores e trabalhadoras, faz parte de 

sua própria relação com a terra lugar, fruto de cultura específica, pois o trabalho e a morada 

não estão separados. Existe uma relação de unidade que vincula a experiência diária destes 

indivíduos à terra através de valores culturais e simbólicos, cujo próprio espaço onde a vida 

cotidiana de cada um(a) é feito(a), esboçando a forma como ambos encaram sua luta pela 

terra, e, ao mesmo tempo, reproduzem a necessidade de continuarem resistindo (SADER, 

1986). 

Nas movimentações realizadas no interior da Região do Bico do Papagaio, 

encontramos a partir de trabalhos e visitas de campos, relatos (apesar de não terem sido 

objetivo das entrevistas) sobre como a luta pela terra é marcante e dolorosa, principalmente, 

para aquelas/es que são excluídas/os não só da terra, como da história do lugar, da região. 

 
 

Eu cheguei aqui em 79, vinte e nove de outubro de mil novecentos e setenta e nove 

(29/10/1979). Eu sou filha de piauiense e viemos no lombo de jumento, naquela 

época nos demoramos mais de mês para chegar aqui. Era pra irmos pra Porto, mas 

meu pai soube que essas terras aqui eram boas e ainda não tinha dono. Coitado, meu 

pai morreu sem terra. Minha mãe também e eu não queria morrer assim, sem dá 

amparo aos meus filhos. Você vê um gaúcho desses chega ai outro dia já tem um 

mundão de terra, eu estou aqui a mais de trinta anos e não tenho nada. Mas isso não 

é porque eu não luto não, eu não fico parada, frequento um grupo da CPT, estou no 

sindicato (Trecho dos relatos de uma moradora de Xambioá, coletados dia 

24/07/2011). 
 

 

Relatos como esses são importantes uma vez que, nos acostumamos com a presença 

das mulheres apenas na esfera do privado, do escondido. E, aos poucos, com os 

desdobramentos de pesquisas, entrevistas e falas, vamos entendendo que elas nunca estiveram 

longe do contexto da luta pela, é que comumente nós pesquisadores estávamos atrás de fatos 

que pudessem ser comprovados com imagens, com testemunhas, com evidenciais fáceis e 

deixamos de lado, ou colocamos a mulher nessas esferas privadas das casas e dos lotes, 

quando, em muitos casos elas desobedeceram a esses limites impostos social e teoricamente. 

Ou como afirma Sader (1995, p. 04) “Aparentemente há um destino inexorável quando 

se é mulher e camponesa”. Não só do ponto de vista da luta pela terra, mas de firmar-se na 



127 

 

terra para que haja a sobrevivência. A respeito das mulheres do Bico, Sader faz as seguintes 

considerações: 

 

As mulheres trabalham muito. Mais que os homens. Socam o arroz no pilão, cuja 

mão pesada não sentem mais. Com a peneira jogam o arroz para o alto, e com 

movimentos precisos separam a palha. Andam léguas mata a dentro onde vão em 

grupos ajuntar o côco babaçu, cortá-lo com um golpe seco em cima da lâmina do 
machado pesado que carregam. Uma parte da produção será reservada ao consumo 

doméstico: o coco é socado e cozido na água, até o óleo se desprender. As fervuras 

sucessivas permitirão a separação do óleo que será utilizado na cozinha e no feitio 

de sabão quando misturado com soda. A casca do coco será queimada para fazer 

carvão. Durante 15 anos, um pouco menos, um pouco mais, desde que se casam elas 

cumprem essas tarefas quase sempre grávidas ou com um nenê no colo. As crianças 

até 2, 3 anos são banhadas várias vezes ao dia "pra não ficarem doentes". É a 

sabedoria popular contra brotoejas e a desidratação. As mulheres auxiliam os 

homens no plantio e trabalham na colheita. a diferença é só no vocabulário. Elas só 

não participam da limpa ("broca") do terreno porque "brocar é trabalho pesado, é 

serviço de homem" (SADER, 1995, p. 4-5). 
 

 

Outro aspecto da vida de mulheres é apontado por Silva (2011) da aproximação com a 

Igreja e da recíproca relação de algumas alas da Igreja com as/os posseiras/os. De acordo 

Aguiar (2010) havia pouco apoio às posseiras e aos posseiros, além de algumas facções/alas 

da Igreja Católica e de alguns órgãos de classe, na defesa dos seus direitos. Ainda de acordo a 

autora só na década de 80 surgiu o Partido dos Trabalhadores (PT) que propôs como uma de 

suas bandeiras, a defesa dos posseiros e a luta pela reforma agrária.  

Dessa aproximação junto aos posseiros/as, Padre Josimo Tavares e Irmã Lurdinha 

(Lourdes de Gói) se encantaram com a história da região. Mas a luta dos dois através da CPT, 

foi brutalmente interrompida com o assassinato de Padre Josimo em 1986.  A partir de relatos 

tem se uma dimensão da luta proposta por esses dois missionários: 

 

 

Padre Josimo era um indivíduo em quase tudo semelhante ao conjunto de indivíduos 
constituintes da realidade posseira no Araguaia-Tocantins. Ele foi um filho da 

migração. O posseiro quase sempre é um migrante cujo móbil é a terra para o 

trabalho permanente. A terra, a expulsão da terra, a migração, a terra novamente e a 

nova expulsão, essa é a realidade que além de produzir violência física repercute, 

também de forma violenta, na configuração, esfacelada das famílias impactadas por 

esse processo desestruturante. Foi assim que Josimo se viu incluindo em outra 

dimensão social dessa mesma realidade, a das mulheres abandonadas e dos filhos 

órfãos cuja vida torna-se quase insuportável (SILVA, 2011 p. 14). 

 

 

Mada e Bia [amigas de missionários] tinham ido participar da ordenação do Padre 
Ricardo Resende, que aconteceria em Conceição [do Araguaia – PA] e Lurdinha e 

Nicole [italiana amiga da missionaria] as convidam para conhecer o Bico do 

Papagaio. Conheceriam os municípios de Wanderlândia, Axixá, Buriti, São 

Sebastião e Sampaio. [...] Passaram um mês com Padre Josimo em Wanderlândia 

[...] Uma lembrança faz Bia encher os olhos de lágrimas. Iam conhecer a região 

onde pensavam em ficar. Uma longa caminhada a pé. Mais ou menos 35 km até o 

Centro dos Mulatos – pequeno povoado do município de São Sebastião. Observaram 
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o início do desmatamento da região. Já passava da hora do almoço e elas não haviam 

comido nada. Na dúvida se estavam na estrada certa, pararam em um casebre à beira 

da estrada. O casal as recebe calorosamente. Na mesa, arroz branco e um ovo 

cozido. A mulher oferece partilhar a refeição. As irmãs recusam e agradecem, mas 

ela insiste e o marido parte em quatro, o único ovo do dia. Nesse momento as duas 

decidem que ali era o lugar onde iriam passar os próximos anos de suas vidas. Era 

com aquele povo que pretendiam apender e ensinar a dignidade de viver da terra 

(AGUIAR, 2010 p. 57). 

 

 

Ainda nos tempos atuais: 

 

Esses meses atrás eu tive que correr, sai correndo mesmo. Vieram aqui dizendo que 

quem quiser começar uma guerra vai ter tá preparado. Eu corri, mas não corri de 

medo, corri pelos meus filhos. Essa vazante aqui é nossa, meu marido já foi 

ameaçado, se não já tivesse morrido, eles tinham matado ele, que nem eles mataram 

o padre [Josimo]. Eu ouvi lá do mato um deles gritando e rindo: “eu já matei até 

mulher minha, não vou matar a dos outros”. É isso que se vê aqui ainda, isso aqui 
não muda não (Trecho dos relatos de uma moradora de Palmeirante/TO, coletados 

dia 22/07/2011). 

 

Outras evidências corroboram com o relato acima. De acordo a figura 3, as investidas 

de fazendeiros contra camponeses e camponesas e posseiros e posseiras  pouco mudou da 

década de 1980 – considerada o auge dos conflitos, para as décadas posteriores de 1990, 

2000, 2010, quando se assiste uma montante de políticas contra as violências, conflitos, mas 

parecem não surtir efeito até então. 

 

 

Figura 3 – Tipos de violências no campo tocantinense 

Fonte: DATALUTA/NERA/Unesp 
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É preciso diferenciar famílias despejadas de expulsas. O despejo consiste naquelas 

famílias que perderam a posse da terra através de dívidas, da venda forçada da terra. Enquanto 

que as expulsas foram àquelas famílias que tiveram suas terras griladas e que na tentativa de 

lutar contra essa injustiça (e do crime), são ameaçadas, violentadas e mortas. 

De acordo dados levantados pela Comissão da Pastoral da Terra (CPT), a violência no 

campo pouco cessou, regrediu em momento algum, mas em alguns lugares tornaram-se mais 

constantes. Mesmo com governantes e políticas tidos com pró reforma agrária, s mortes, os 

conflitos e as grilagens só aumentam. 

 

 

A posse da primeira mulher ocupando a Presidência da República. Uma conquista 

simbólica importante. Esperança renovada. Suas primeiras manifestações públicas 

deixaram, porém, a Reforma Agrária na mais completa penumbra. O balanço do seu 

primeiro ano de mandato foi decepcionante, com o menor número de famílias 

assentadas desde 1995. [...] O país acompanhou pela imprensa o campo de guerra 

em que se transformou o canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Jirau, em Porto 

Velho, Rondônia, mostrando a contradição dos discursos oficiais sobre o 

desenvolvimento e a realidade de exploração dos trabalhadores. [...] Como que num 
comando sincronizado, foi votado na Câmara dos Deputados, em Brasília, o novo 

Código Florestal, que flexibiliza leis ambientais e anistia os que cometeram crimes 

punidos pela legislação vigente, sucederam-se diversos assassinatos de trabalhadores 

do campo e outras violências. Começou com a morte do casal de defensores da 

Floresta, no sul do Pará, Maria do Espírito Santo e José Cláudio Ribeiro da Silva, 

atingiu outros trabalhadores na mesma região, se estendeu para a Rondônia e o 

Amazonas, chegou ao Tocantins, propagou-se por áreas quilombolas do Maranhão e 

do norte de Minas Gerais e ricocheteou sobre agentes da CPT no Acre e no Mato 

Grosso (CPT-NACIONAL, 2012 p. 07). 

 

 

Os conflitos no estado do Tocantins não podem ser representados apenas pela Região 

do Bico do Papagaio, mas sua expressividade, sua confluência de ideias, de movimentos, de 

ações e até de conflitos, são formas de entender outros conflitos em outros lugares/regiões do 

estado e fora dos seus limites. 

As mulheres estavam e estão presentes nessa comunhão de ações, de conflitos de 

histórias. Foram guerrilheiras, posseiras, missionárias, quebradeiras de coco, “quermesseiras”, 

ribeirinhas e são até hoje. Na maioria dos casos, essas mulheres mantêm relação direta com as 

igrejas, sobretudo a católica. Nesse sentido é que a CPT tem um importante papel na vida 

dessas/es camponesas/es, não apenas para evangelizar sobre terra, mas para contestá-la 

quando necessário e redefinir suas funções quando essas estiverem contra aqueles 

denominados “miseráveis da terra”. 

Ao menos a CPT tem conseguido minimizar as tensões sobre as terras no Tocantins? 

Pode-se afirmar que sim. Se não minimizar, mas ao menos organizar, trazendo à tona seus 

personagens de luta, homens e mulheres, mortos e os “ainda” vivos. Portanto: 
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Apesar dos discursos que pretendem dizer que a questão agrária, e mais 

especificamente a reforma agrária, são pautas do passado, a permanência e até 

crescimento dos conflitos no campo dizem o contrário. Os números de Conflitos no 

Campo Brasil nos mostram um crescimento de conflitos no campo de 1.186 para 

1.363. Chamam mais a atenção os conflitos por terra que passaram de 853, em 2010, 

para 1.035, um crescimento de 21,32%. Entre esses, revela o professor Carlos 

Walter Porto Gonçalves, destaca-se o aumento dos conflitos protagonizados pelo 

poder privado - fazendeiros, empresários, madeireiros e outros. Este poder é 

responsável por 689 das 1.035 ocorrências de conflitos por terra, enquanto que o 

poder público - despejos e prisões – protagoniza menos de 100 ações, e os 

movimentos sociais – ocupações e acampamentos - respondem por 230 ações (CPT, 
2012, p. 07).  

 

 

Nesse sentido, de acordo Silva (2011), as mulheres foram, de certo modo, pioneiras na 

elaboração de formas de resistências, tendo o Movimento das Mulheres Quebradeira de Coco 

Babaçu esse caráter. Mas houve mulheres sem movimentos, sem representações, além do 

trabalho pastoral de Josimo, as agentes da CPT Lourdes Lúcia Gói, Bia e Madá e muitas 

outras mulheres, companheiras engajadas de Josimo, quando o clero, que deveria representar 

essa companhia solidária, lhes fechavam os caminhos negando-lhe apoio. 

Entender o papel da CPT e de suas teorias da libertação a partir da terra é uma forma 

de trazer para o conhecimento algumas personagens conhecidas, pouco conhecidas ou 

totalmente sem identificações, que foram atuantes na luta pela terra no estado do Tocantins. 

Homens e mulheres e suas teorias para libertar a terra e o povo. 

 

 

3.2 A Pastoral da Terra e a(s) teoria(s) da libertação  

 

 

É preciso explicar porque adotamos aqui o termo Teorias e não Teologia da 

Libertação. Ao defrontarmos com algumas lideranças da Pastoral da terra, quase que em 

unanimidade, todos admitiram a real aproximação da Teologia da Libertação com os 

postulados marxistas e veem neles, um instrumento científico. 

Fazer essa observação é importante, uma vez que, de acordo Balduíno (2012, p. 15) 

Favorece a desentranhar a sociedade de hoje e trazer à tona os seus problemas e suas 

vinculações políticas e econômicas. Porque a partir daí você faz uma reflexão teológica sobre 

quem são os verdadeiros pobres e os que vivem sobre o fetiche da riqueza. Nas reflexões de 

Prado (2011) e Boff (1984) respectivamente: 
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O Concílio Vaticano II teve na América Latina, em fins da década de 1960 e início 

da de 1970, grande repercussão, sobretudo no processo de abertura e de renovação 

tanto no clero como na comunidade cristã leiga. Haja vista a conjuntura na qual 

estava inserida a sociedade latino-americana, vivendo sob o jugo das ditaduras 

militares, o episcopado latino-americano inicia novas e importantes discussões. 

Esses teólogos da Igreja Católica depararam-se com uma realidade muito diferente, 

em que as questões mais importantes eram a miséria social e a opressão. A partir do 

contato com tal realidade e com os movimentos que emergem dessa conjuntura, os 

teólogos procuraram desenvolver uma teoria que os auxiliasse nesse processo, teoria 

esta que ficou conhecida como “Teologia da Libertação”. Ao criar esta teoria, 

utilizaram como “mediação” o instrumental de análise das ciências sociais e 
buscaram vincular-se ao materialismo histórico dialético (PRADO, 2011, p. 109). 

 

 

A novidade, a originalidade da Teologia da Libertação, não está somente na 

abordagem do tema opressão/libertação como objeto da reflexão teológica, mas como ela 

reivindica esta novidade enquanto uma reflexão a partir e no interior da prática de libertação, 

o que não é simplesmente refletir de forma teórica sobre a libertação, mas sobre a prática 

concreta da libertação feita pelos pobres e por seus aliados junto com os pobres. Dentro desta 

prática popular procuram pensar todos os conteúdos cristãos, fazendo teologia a partir da 

prática política, daí a necessidade de uma teoria, do compromisso solidário com os oprimidos 

em vista da libertação (BOFF, 1984, p. 25). 

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) nasceu em junho de 1975, durante o Encontro de 

Pastoral da Amazônia. Inicialmente a CPT desenvolveu, junto aos trabalhadores e 

trabalhadoras da terra um serviço pastoral. Fundada em plena ditadura militar, como resposta 

à grave situação de trabalhadores e trabalhadoras rurais, posseiros, peões, sobretudo na 

Amazônia. Estava ligada a Igreja Católica porque a repressão estava atingindo muitos agentes 

pastorais e lideranças populares, e também, porque a Igreja possuía certa influência política e 

cultural. Na verdade, a instituição eclesiástica não havia sido molestada (AGUIAR, 2010). 

Havia entre os fundadores da CPT, aqueles que afirmavam que, pelas condições em 

que estavam submetidas às pessoas que viviam no campo, e o descaso do governo militar para 

com essas/es camponesas/es os verdadeiros fundadores da CPT e de uma Teologia da 

Libertação eram e são essas/es camponesas/es. Nas definições de Poletto (primeiro secretário 

da entidade CPT): 

 

Os verdadeiros pais e mães da CPT são peões, as/os posseiras/os, os índios, os 

migrantes, as mulheres e os homens que lutam pelas suas liberdade e dignidade 

numa terra livre da dominação da propriedade capitalista (AGUIAR, 2010 p. 38). 

 

 

Acuadas/os pela violência e pela miséria crescente, e ainda politicamente 

desorganizadas/os, restou aos posseiras/os amazônicas/os e as/aos trabalhadoras/es 

nordestinas/os buscarem apoio junto à Igreja Católica na região. A resposta dos bispos aos 
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seus “clamores” veio, inicialmente, na forma de cartas pastorais individuais como a de Dom 

Pedro Casaldáliga “Uma Igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio” e “A 

marginalização social”, escritas a partir de 1971 (SILVA, 2005, p. 03). E de acordo a Oliveira 

(2001, p. 192): 

 

 

Os estados mais pobres são os que receberam projetos de colonização pública, foram 

Pará, Rondônia, Acre, Roraima e, em parte, Mato Grosso, que se caracterizou pela 

presença da colonização privada. Dessa forma, índios, posseiros, colonos e grileiros 

passaram a constituir personagens dos conflitos. Em defesa dos índios nasceu o 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e na dos posseiros e dos colonos, a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT). A violência, que se voltava indistintamente 

contra os posseiros, colonos e índios, passou a atingir também seus defensores: 

padres, agentes pastorais, advogados e lideranças sindicais ou não. 
 

 

Segundo Aguiar (2010, p. 38), os posseiros e posseiras da Amazônia foram os 

primeiros a receber atenção da CPT, estendendo para todo país com rapidez se envolvendo 

com os atingidos pelos grandes projetos de barragens e, em seguida com os sem terras. O 

ponto primordial era garantir a sobrevivência dessas/es camponesas/es a partir da terra, e 

minimizar os conflitos sobre a mesma. “A CPT também atua junto aos trabalhadores 

assalariados e os boias-frias. Além destes, há ‘peões’, submetidos, muitas vezes a condições 

análogas às da escravidão”. 

No Estado do Tocantins, pertencente à Amazônia e que carrega as contradições sobre 

a terra, foi e ainda é uma área de forte atuação da CPT. Não apenas na Região do Bico do 

papagaio, mas nas regiões, municípios onde estão instaladas áreas de conflitos e de acordo 

dados da própria CPT (dados divulgados na página oficial), a realidade sobre os conflitos 

estão longe de uma mudança significativa a ponto de acabar ou diminuir as violências no 

campo tocantinense. 

Esses dados trazem números que são reflexos de abandono da região que agrega o 

Estado do Tocantins, e só recentemente voltaram à atenção para Amazônia, mas com objetivo 

de extrair seus recursos, acirrando ainda mais as tensões e os conflitos sobre as terras. Os 

grupos de resistências também acompanham as temporalidades dos conflitos, bem como os 

movimentos sociais. Mas são as entidades que conseguem melhor dialogar com instituições e 

sociedade civil, obtendo alguns resultados. 

A partir dos anos 1970, momento de luta e repressão no Brasil, se dá a formação de 

vários grupos de movimentos populares que lutavam a favor das classes que ainda sofriam na 

sociedade – as populares. Buscando para dentro destes grupos, mulheres, crianças, homens e 

jovens que se encontravam desamparados nas classes menos abastadas da sociedade, a Igreja 
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inseriu a possibilidade de participação efetiva das mulheres nos campos social, político e 

religioso (PRADO, 2011, p. 109). Há outras particularidades nesse contexto: 

 

 

Embora tenha surgido da iniciativa de bispos e agentes de pastoral das regiões 

Amazônica e Centro-Oeste, a CPT apresenta algumas características distintas das 

pastorais anteriores: primeiro, a sua fundação não foi motivada pelo anticomunismo; 
segundo, a CPT não só reivindica como goza de maior autonomia relativa frente à 

hierarquia da Igreja na definição das suas linhas de ação; terceiro, a CPT propugna 

por um maior respeito ao “protagonismo político dos trabalhadores”, apesar de neste 

ponto e no seu autoproclamado antivanguardismo se verificar duas de suas maiores 

ambigüidades. Pouco mais de um ano após sua fundação, a Pastoral da Terra já se 

fazia presente em mais da metade dos estados do país, com a formação de quatorze 

equipes regionais (SILVA, 2005 p. 04). 

 

 

Acompanhando esses avanços, as mulheres latino-americanas, brasileiras (sobretudo 

as nordestinas e amazônidas), numa realidade de miséria expressa no cotidiano de mulheres, 

homens, crianças e jovens moradores do campo e da cidade, iniciam participações em 

movimentos populares. Esta participação sociopolítica das mulheres encontra legitimação nos 

valores religiosos, principalmente nas bases eclesiais (PERALIAS 2005).  

 

 

Por outro lado, seguem na esteira da Teologia da Libertação, propondo 

transformações sociais bastante profundas, marcadas pela influência do marxismo 

em uma América Latina oprimida pelas ditaduras militares que aqui pululam a partir 
de meados do século passado e, do ponto de vista canônico, da carta atribuída a 

Tiago, na Bíblia cristã, na qual se lê: ʺ″A fé sem obras é mortaʺ. As mulheres veem 

na experiência das Comunidades Eclesiais de Base a sua libertação (PRADO, 2011, 

p. 111). 

 

 

Isto é, a teologia é seguramente para essas mulheres uma teoria de libertação. As 

mulheres tinham como objetivo melhorar as condições vida da população miserável no Bico 

do Papagaio, através da terra liberta, e ao fazê-lo estavam libertando-as de muitas amarras 

sociais e da própria Igreja a quem serviam primordialmente24. 

 

 

Irmã Lurdinha e Irmã Nicole resolvem que Sampaio [TO], aproximadamente 60 km 

de Imperatriz, era o local ideal para início dos trabalhos. Nos primeiros meses, 

                                                
Marie Madeleine Hausser e Beatrice Kruch (Mada e Bia), missionárias voluntárias manifestavam a vontade de 
serem missionárias além fronteiras. [...] relembram porque da escolha pelo Brasil, pela Amazônia e pelo Bico. 

Lembraram de uma palestra de um padre recém chegado de missões no Brasil, no qual ele dizia: “No Brasil, 

existem conventos com muros altos e, contornando esses muros, vivem os favelados. Nesses conventos não tem 

negros. A descrição foi como um chamado. [...] A realidade não tarda a se manifestar. A caminho para o 

povoado, param em um rancho, a dona impaciente, alerta as duas religiosas sobre a presença da policia. Eles 

entram fortemente armados e iniciam uma busca nas freiras, questionando sobre armas, respondem: “a única 

arma que temos é a Bíblia Sagrada”. Presenciaram assustadas a “batida” da policia no povoado, revirando casas, 

carregando facões e arrombando casas fechadas (AGUIAR, 2010, p. 57-58). 
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alojam-se em casas de moradores, na casa de Anésia. Apesar do pouco tempo que 

ficavam em casa, a hospitalidade era admirável. O trabalho no povoado era 

constante (Sitio Novo, Axixá, Centro dos Mulatos). Chegavam a andar 30 km por 

dia sob sol ardente. Na mochila bíblia e cartazes – um deles mostrava a divisão 

piramidal da sociedade. Aquele povo começava a enxergar onde se encontravam na 

divisão de classes sociais. Bem perto da terra (AGUIAR, 2010 p. 51). 

 

 

A partir dos missionários a Igreja decide formar as Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs) para agregar mais pessoas, missionários na formação política e religiosa das/os 

camponesas/es, principalmente em áreas de conflitos. De base porque estavam em municípios 

e povoados que serviam de apoio geográfico e social para missionários e a população. 

 

 
Junto com as CEBs nos anos 70, outro movimento também tem grande repercussão 

no Brasil, o Movimento Feminista, importante impulso para as mulheres brasileiras 

que terão ainda mais respaldo para militar junto aos movimentos sociais. Levando as 

mulheres à lutas e embates políticos contra a ditadura e a favor da anistia. O 

feminismo tem um papel de destaque influindo diretamente nos problemas estatais e 

conseguindo ampla penetração de suas propostas entre as mulheres das classes 

sociais (PRADO, 2011, p. 113). 

 

 

As mulheres vinculadas às CEBs, em sua maioria, também faziam parte do 

movimento feminista; então podemos pressupor que este foi de grande importância 

para auxiliar na libertação das mulheres na sociedade e, segundo Isabel Ortega, 
pode-se afirma que mulheres participantes das CEBs incorporam a noção feminista 

de direitos das mulheres, atribuindo-se uma individualidade. Esta noção de 

feminismo pode lhes auxiliar no rompimento com o sistema vigente na época, o 

“patriarcado”. Rompendo com o patriarcado, as mulheres podiam afirmar sua 

autonomia e, junto com as demais, desenvolver o trabalho nas CEBs, podendo se 

valorizar como mulher, buscando sua liberdade; podendo, a partir de então, 

frequentar novos lugares e aprender a reivindicar seus direitos junto à sociedade. 

Neste sentido, as mulheres participantes das CEBs afirmam a sua autonomia 

individual, saem de casa e engajam-se em movimentos sociais, assimilam a noção de 

‘direitos e aprendem a reivindica-los (NUNES, 1995 p. 84-85). 

 

Das abordagens defendidas pela Teoria da Libertação trazidas pelas/os missionárias/os 

o feminismo não era uma delas, mas as inserções das mulheres nos lócus dos conflitos 

estavam inteiramente influenciadas pelos pensamentos feministas, o que faz com que as 

teorias também objetivassem a libertação feminina, acirrando nas mesmas coragens que só as 

mulheres das áreas/regiões de conflitos eram obrigadas ou submetidas a ter, ou ainda, um 

traço que era atribuído aos homens.  

Em alguns trechos dos relatos de Aguiar é possível entender a interação entre 

missionárias, missionários, militantes e a população do Bico do Papagaio, cujos traços são 

encorajados por uma justiça social e também de gênero. 

 

No outro dia haveria a manifestação. [Lurdinha] Chegou a comentar com Dona 

Raimunda, líder das quebradeiras de coco babaçu, e com Mada e Bia que alguma 
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coisa ainda estava por vir. Pediu a elas que, mesmo se acontecesse alguma coisa 

com ela, que continuassem a manifestação. Já era noite quando Padre Josimo e 

Lurdinha terminaram os preparativos. Tarde demais para atravessar a balsa para 

Imperatriz. Resolveram pernoitar na casa dos sogros de Dona Raimunda, em São 

Miguel. [...] Dona Raimunda também ajudava nos preparativos. Quando o dia 

clareava, ouviram batidas fortes na porta. Era a policia. Dessa vez traziam ordem de 

prisão contra Lurdinha e Padre Josimo, eram acusados da morte de um casal de 

fazendeiros. [...] Foram levados até a cadeia de Itaguatins (AGUIAR, 2010 p. 119). 

 

 

Em última instância a CPT e as CEBs têm um papel fundamental na constituição das 

relações sociais (atuais e históricas) no estado do Tocantins. Entretanto, é a partir das teorias 

difundidas a partir da Teologia da Libertação que entendemos com as ações que visam conter 

os conflitos no campo e de terras se espacializam e difundem pensamentos libertários. 

Não é só a terra liberta, são os camponeses e camponesas libertos de situações e 

trabalhos degradantes, de sobrevivência sem dignidades, da exploração pelo trabalho e pelos 

valores. Calaram muitas mulheres e muitos homens para que a teologia não fosse difundida, 

não sendo contrários a fé, ou a Igreja em si, mas a teoria de uma tomada de consciência social 

e econômica que substituía a submissão e o medo pela contestação e coragem e luta. 

Calaram Padre Josimo, mas a teoria difundida, a teologia defendida por ele continuou. 

Lurdinha se deslocou, foi para Porto Nacional (onde associou a COMSAÚDE) e em seguida 

para Palmas, hoje atua como professora universitária, Dona Raimunda tornou uma líder não 

só das quebradeiras de coco babaçu, mas das mulheres pobres de áreas remotas do Tocantins.   

O que fica desses precursores, além do exemplo de luta é sem dúvida é uma visão de 

liberdade de cunho economicista, antropológica e religiosa que prime pela igualdade entre 

homem e mulher, entre raças/etnias, o diálogo inter-religioso entre outras reflexões, outros 

pensamentos, teorias e liberdades. 

 

 

3.3 Grandes Empreendimentos X Via Campesina  

 

 

O Estado do Tocantins localizado sobre uma área abundante em recursos naturais, 

com paisagens e regiões variadas é um estado que chama atenção por tais características. 

Além de sua localização física entre dois biomas bem diferentes e extremamente importantes, 

tem ao longo de sua área uma característica básica, a facilidade de ocupação de suas terras. 

Por outro lado, especialmente os recursos hídricos, conferem à região um caráter estratégico 

nas políticas de ocupação territorial no país. 
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O Estado instituído é novo, mas seu território já vem sendo usado há  tempos, o que 

lhe confere uma dinâmica populacional pequena, mas ativa. As atividades vão desde a 

agricultura na sua forma primaria (para alguns arcaica) realizada pelas camponesas e 

camponeses até a mecanização do plantio que estão cada vez mais ocorrendo em solos 

arrendados (alugados). Ocorre as vezes que quem planta sequer tenha posto os pés no estado. 

As formas de uso do solo e ocupação do território auxiliada pelas tecnologias tem o 

apoio e o financiamento do Estado Brasileiro, que para que as produções de monoculturas 

(geralmente de soja e milho) no Tocantins continuem a crescer é necessário que haja 

disponibilidade de insumos e recursos e isso tem sido ofertado sem maiores restrições. 

Na atualidade os grandes empreendimentos implantados no Tocantins e no Brasil, de 

maneira geral, estão sendo justificados pelo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), 

iniciados sob a gestão do Presidente Lula e em continuidade na gestão da Presidenta Dilma 

Rousseff. No estado tocantinense, têm maiores conotações os grandes empreendimentos 

envolvendo termoelétricas nas principais bacias hidrográficas que extrapolam os limites 

físicos e institucionais, e por isso estão ocorrendo muitas implicações sociais, físicas e 

ambientais, não só do ponto de vista dos impactos, mas dos conflitos. Para melhor 

entendermos: 

 
O projeto de construção de usinas hidrelétricas na bacia hidrográfica Araguaia-

Tocantins é resultado de estudos que se iniciaram nos anos 70, do século XX, 

durante o governo militar, e que foram reativados na década de 1990, após a criação 

do estado do Tocantins. ELETROBRAS elaborou um inventário do rio Tocantins, 

por meio do estudo sistemático de aproveitamento hidrelétrico. Em 1974, a 

ELETRONORTE, recém-criada, assume a responsabilidade por esse projeto, 

realizando estudos técnicos, econômicos e ambientais. Estão previstas para serem 

construídas mais de 40 hidrelétricas, entre PCHs e grandes barragens nesta bacia 

hidrográfica. Estima-se que, no leito principal do rio Tocantins, somando-se a 

população já reassentada e os futuros atingidos, serão afetadas aproximadamente 

45.000 famílias (FOSCHIERA, 2009 p. 215). 
 

 

Até ano de 2009 foram construídas as UHE de Tucuruí (PA), Serra da Mesa e Cana 

Brava (GO), Lajeado e Peixe/Angical (TO) e Estreito (MA). Contudo o empreendimento que 

mais obteve impacto totalmente sobre o estado foi a UHE de Lajeado.  

De acordo Foschiera (2009) a obra foi construída no rio Tocantins, limite dos 

municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins, inundando também áreas dos municípios de 

Palmas, Porto Nacional, Brejinho do Nazaré e Ipueiras, numa área de 630 Km
2
, formando um 

reservatório de aproximadamente 170 km de comprimento (Figura 4). A usina hidrelétrica de 

Lajeado foi a primeira a ser construída no rio Tocantins, em seu percurso que cruza o estado 

de Tocantins.  
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Figura 4 – Abrangência da UHE de Lajeado e a formação  

do reservatório de água (lago). Fonte: Foschiera (2009). 

 

A UHE de Lajeado foi construída no ano de 2001, com potência de 950 MW e 

reservatório de 750 km
2
 de área total. De acordo Lira (2003) A implantação de grandes 

empreendimentos, como este, gera muitos problemas sociais. A construção da UHE de 

Lajeado desencadeou sérios impactos para outras cidades. Porém, Porto Nacional foi o 

município mais impactado negativamente, sofrendo impactos ecológicos, socioeconômicos, 

territoriais e culturais, assim como alteração no modo de vida das populações direta e 

indiretamente atingidas pelo empreendimento25.  

Tem-se a partir da UHE de Lajeado um desfecho negativo nas negociações entre 

impactados e os responsáveis pelo empreendimento. As negociações foram intermediadas 

pelo MST e MAB, mas tarde sendo diretamente direcionadas pelo MAB. Ainda hoje, existem 

pessoas, povoados que não foram compensados, ou que foram parcialmente compensados, 

existem aqueles que sequer entraram nos perfis de compensação, apesar de terem sofridos os 

impactos da implantação da UHE.  

 

 
A construção da hidrelétrica de Lajeado atingiu tanto residentes nas áreas rurais dos 

seis municípios impactados como residentes em áreas urbanas, nas cidades de Porto 

Nacional, Palmas e uma vila no município de Ipueiras. Dentre os atingidos, 

podemos destacar diferentes grupos, levando-se em consideração as atividades que 

exerciam. Destacam-se os ribeirinhos, que viviam de uma agricultura de 

subsistência, de pesca e coleta de frutos, e, eventualmente, vendiam os produtos 

                                                
23 Os índios Xavante em Tocantínia também foram afetados: http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xerente/1169.  

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xerente/1169
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provenientes de seu trabalho nas feiras existentes nas cidades; os 

barraqueiros/garçons, que montavam barracas nas temporadas de praia, no rio 

Tocantins; os barqueiros/canoeiros, responsáveis pelo transporte dos turistas para as 

ilhas ou para a beira dos rios onde se encontravam os bancos de areia; os dragueiros, 

que exploravam areia e seixos nas margens do rio Tocantins; os caçambeiros, que 

faziam o transporte de areia e seixo extraídos nas margens do rio Tocantins; os 

ceramistas, que produziam tijolos e telhas para a construção civil; os patroleiros, que 

faziam a conservação e a abertura de estradas vicinais, em áreas a serem encobertas 

pelas águas; e várias comunidades indígenas (ARAUJO, 2003 p. 09). 

 

 

Antes da construção e implantação da UHE a área do atual estado do Tocantins já 

havia recebido outro grande empreendimento, que com as mesmas justificativas de 

desenvolvimento veio apenas acirrar as condições econômicas da região – a construção da 

Rodovia Federal BR-153, também conhecida como Belém-Brasília (figura 5), nome recebido, 

devido a sua atribuição em unir (do ponto de vista logístico-rodoviário) as capitais Belém e 

Brasília.  

Os impactos da construção dessa rodovia foram desastrosos para os municípios já 

existentes e que não estavam próximo ou não são “cortados” por ela. Principalmente os 

municípios que estavam à margem direita do Rio Tocantins. De acordo Valverde (1967, p. 

269): 

Quer para Pedro Afonso, quer para Porto Nacional e as demais cidades da vertente 

direita do médio vale do Tocantins goiano, a abertura da Belém-Brasília veio 

acentuar-lhes a crise socioeconômica por que passavam; isso porque as dificuldades 

de navegação que apresenta o médio curso do Tocantins provocaram a transferência 
do eixo econômico regional do vale para a rodovia; as viagens fluviais passaram a 

ser irregulares, mesmo no decorrer do inverno; aquelas cidades que eram 

importantes entrepostos comerciais regionais perderam esta função, reduzindo seu 

âmbito de ação apenas ao limite municipal. Houve a decadência do comércio aéreo 

da carne abatida em Pedro Afonso e enviada para Belém; diminuiu de muito a área 

de domínio da capital paraense quanto ao abastecimento do sertão; de Belém, ainda 

pelo Tocantins, vêm apenas querosene, lubrificantes e sal, tudo o mais é proveniente 

das praças comerciais do sudeste brasileiro, através da estrada, mas exigindo 

transbordos, que oneram de muito os produtos importados [...] é majorado pelas 

dificuldades de acesso, quer para Pedro Afonso, quer para Porto Nacional. 
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Figura 5 – Abrangência da Rodovia Federal BR-153/Belém-Brasília 

Fonte/Org: Foschiera (2009). 

 

Tanto a Belém-Brasília (rodovia), como os projetos para uso do Rido Tocantins, 

Araguaia e seus afluentes principais no território do Estado do Tocantins ou sobre sua 

influência não estão beneficiando a população local, o que gera conflitos de toda ordem. 

De acordo Chaves (2009) o processo de ocupação da região do Tocantins, não foi um 

processo simples e voluntário. Foi um processo de extrema violência para os grupos indígenas 

que povoavam a região e dessa forma, constituíam as primeiras sociedades (ribeirinhas, 

posseiros, canoeiros, camponeses, migrantes do norte e nordeste, etc.). Assim sendo, a 

história de conflitos em torno da utilização do território tocantinense não é recente, não 
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começa com a construção de rodovias, barragens, nem da hidrovia. Ela começa através da 

exploração da atividade mineraria tendo sua continuidade a partir da atividade pecuarista. 

Não por outro motivo, esses grandes empreendimentos implantados no estado, são 

quase que prioritariamente para darem suportes aos setores agropecuaristas ou ligados às 

atividades do agronegócio. Chega ser uma contradição (mais uma), ter inúmeros UHEs ao 

longo do percurso do Rio Tocantins e a população local pagarem uma das taxas de 

distribuição e iluminação mais caras das América Latina. Ainda sobre isso Oliveira faz uma 

análise interessante: 

 

 

De um lado, as populações ribeirinhas que resguardam a terra como patrimônio da 

família e da comunidade, defendido pela memória coletiva e por regras de uso e 

compartilhamento dos recursos; de outro, o Setor Elétrico, incluindo-se o Estado e 

empreendedores públicos e privados que, a partir de uma ótica de mercado, 

entendem o território como propriedade, e, como tal, uma mercadoria passível de 

valoração monetária. (OLIVEIRA, 2005, p.50) 

 

 

O preço atribuído aos danos e impactos causados por empreendimentos não são 

valoráveis do ponto de vistas das populações atingidas. “Há um preço um preço de compra, 

mas não há um valor que consiga pagar”. Ao serem expulsas, expurgadas ou ao terem que 

vender seus espaços/lugares, a maioria das pessoas passam a perder parte da sua identidade, 

pois é comum encontrar aqui no Tocantins, pessoas que jamais saíram de suas casas, mesmo 

que temporariamente, mantendo um vínculo quase que exclusivo com o lugar. 

Diante desse contexto, os movimentos sociais têm um trabalho de organização e 

contestação importantes no Estado do Tocantins, uma vez que, a politicamente, as 

representações das populações estão seriamente fragilizadas, dadas as participações dos 

representantes populares envolvidos nos projetos desses grandes empreendimentos. Isso ajuda 

entender, em parte, por que: 

 

 

A década de 1960 assistirá, portanto, ao crescimento de movimentos que não 

criticam exclusivamente o modo de produção, como categoria central do 

questionamento. É claro que o cotidiano e a História não se excluem; todavia, há um 

deslocamento de ênfase: enquanto o movimento operário em sua vertente marxista 

dominante insistia da “missão histórica do proletariado” que, uma vez vitorioso 

sobre a burguesia capitalista, resolveria todos os problemas cotidianos [...] partem da 
situação concreta de vida dos jovens, das mulheres, das “minorias” étnicas, etc. para 

exigir a mudança dessas condições. É como se observássemos um deslocamento do 

plano temporal (História, futuro) para o espacial (o quadro de vida, o aqui e o 

agora). (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 12) 
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A década de 60, marca a emergência de vários movimentos sociais. Surgem 

movimentos como o de mulheres, negros e dentre eles, o ecológico, que passam também a 

ocupar o cenário político. Anteriormente ocupado pelos movimentos operários que 

reivindicavam especificamente o modo de produção. Esclareçamos que essa “necessidade de 

discutir a questão ambiental com mais ênfase foi gerada a partir do período pós-segunda 

guerra (CHAVES, 2009, p. 83). 

Nas análises de Porto-Gonçalves (2005), a menor ação do poder público está 

relacionada com a menor ação dos movimentos sociais, pois este poder entra em ação para 

coibir e criminalizar as ações dos movimentos, “faz vista grossa”, porém, quando as ações são 

do poder privado. Haja vista que a ação do poder público se move de acordo com a ação dos 

movimentos sociais em luta pela terra, mas se mostra indiferente com relação ao poder 

privado, na medida em que, como se observa, a intervenção do poder público aumenta ou 

diminui acompanhando o aumento ou queda da ação dos movimentos sociais. 

As ações das políticas econômicas do governo que excluem as populações mais pobres 

do contexto de desenvolvimento, e que ignoram as implicações dessas ações, são as bandeiras 

de lutas dos movimentos sociais no Brasil. MST, MAB, MMC, são exemplos de movimentos 

sociais que contestam os sistemas vigentes de organização e ordenação do território brasileiro. 

Suas articulações tem sido importantes para contestar, mas ainda não são suficientes 

para mudar, transformar a realidade que aí está. Isso ocorre, não por uma insuficiência desses 

movimentos, mas por alguns fatores, como a não participação e apoio da sociedade civil, o 

não diálogo com outros setores sociais inclusive com partidos políticos e a concentração de 

poderes, deixando a população sem muitas opções políticas. O que gera: 

 

 

A avassaladora fábrica de violações que articula as dinâmicas da minero-metalurgia, 
da agropecuária exportadora, dos complexos agroindustriais, do complexo 

energético, do mercado de terras, todas elas apoiadas por políticas de financiamento, 

por políticas industriais e de comércio exterior (VIA CAMPESINA, 2010).  

 

 

São a partir desses cenários e das ações e reações sociais a Via Campesina Brasil 

escreve um capítulo de luta pelos direitos no qual a ação direta civil é um instrumento 

legítimo e prerrogativa constitucional (VIA CAMPESINA, 2010). 

 

 

Somente pelo estabelecimento de uma esfera pública ampliada pela participação das 
classes trabalhadoras da cidade e do campo, poderemos construir uma contribuição 

decisiva para modificar as dinâmicas de desigualdade da globalização. Os 

movimentos sociais enfrentam hoje as questões não resolvidas ao longo da história, 

por isso são os referenciais contemporâneos mais significativos para redesenhar o 
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projeto civilizatório nas Américas. O Brasil está no centro desse desejo de mudança 

que não pode ser frustrado pela reação perversa das elites (VIA CAMPESINA, 

2011). 

 

 

No Brasil a Via Campesina está principalmente articulada pelos Movimentos sociais 

do campo entre eles o MST, movimentos de atingidos por grandes empreendimentos como o 

MAB e movimentos libertários como o MMC, MMTR e MMM. 

A chegada da Via Campesina no Tocantins, enquanto articulação ocorreu pelas 

intermediações e ações do MST, MAB, MMC, Pastoral da Terra e a ABRA (Associação 

Brasileira para Reforma Agrária). Diante da conjuntura socioeconômica e sociocultural do 

estado, abaladas pelas implantações de empreendimentos como UHE nos rios e pela liberação 

indiscriminada do uso dos solos pelos fazendeiros e empresários rurais, houve a necessidade 

de trazer as experiências da Via Campesina (enquanto rede de movimentos e ações) para que 

tanto os movimentos sociais como as pessoas e populações por eles representadas tivessem 

maior fôlego diante dos embates sociais e institucionais. 

Após a articulação da Via Campesina no Estado, o número de reivindicações, 

acampamentos, alojamentos, panfletagem obtiveram um crescimento considerável. As ações 

que se concentravam, principalmente, na Região do Bico do Papagaio, passam a ocorrer em 

municípios onde existem denuncias de irregularidades fundiárias, ambientais, políticas, éticas 

e partidárias somando ao longo dos últimos cinco anos (2008-2012 e início de 2013) mais de 

trezentas ações só no Estado do Tocantins.  

 

 

Foto 1 – Ocupação de fazenda em estado irregular.  

Fonte/Org: A autora (Santos, 2012). 
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Existe uma particularidade nessas ações. Mesmo o MST e MAB sendo os principais 

ou os maiores movimentos na articulação da Via Campesina e das ações dessa rede, são as 

mulheres desses movimentos e os movimentos de Mulheres como MMC que tem tido uma 

participação efetiva nas ações de contestações. 

São elas que tomam a frente na luta pela reforma agrária. 

 

 

Figura 5 – Sobre a Jornada das Mulheres. Fonte: MST 

 

Marcham pela ética, contra o agronegócio, pela agroecologia e contra políticas públicas que 

as excluem da posição de atrizes e sujeitos sociais. Nas figuras 7 e 8, as marchas são protestos 

contra a senadora tocantinense (mulher, política, ruralista, branca). A expressão “mulher 

capacho” retoma uma visão problemática da dimensão de gênero, mas os ataques são 

justificados por essas mulheres, pelo fato da Senadora encabeçar políticas que visam expurgar 

do campo mulheres e homens por serem pequenos camponesas/es ou não se adequarem aos 

tipos de produções (monocultura intensiva e extensiva) defendidos pela senadora. 
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Figura 6 – Marcha das Mulheres. Fonte: Conexão Tocantins 

 

 

 

Figura 7 – Ações da Jornada das Mulheres. Fonte: MST 

 

Antes das articulações da Via Campesina no Estado do Tocantins, as ações dos 

movimentos sociais eram parcas e com pouca visibilidade social e na mídia. As experiências 

protagonizadas pelos movimentos sociais no Estado são resultantes das parcerias, redes de 

relações e solidariedades. 

Outro aspecto que deu maior vigor as ações foi a valorização interna das mulheres nos 

movimentos sociais e para os movimentos sociais. Essa é uma demanda social das mulheres 
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latino-americanas que a Via Campesina encabeçou campanhas, ações, formações políticas e 

que chegou ao Tocantins no começo do ano de 2009. 

Ainda encontramos receio dentro dos movimentos sociais no Tocantins, quanto aos 

protagonismos femininos nas lutas pela terra e pela água. Nas ações das mulheres do MAB, 

algumas tinham sido barradas nas primeiras manifestações pelos seus companheiros. No MST 

havia uma resistência em “dispensar” suas mulheres para outros movimentos ou ações ou 

encontros. Toda essa intermediação foi e está sendo construída pela Via Campesina. 

De acordo seus coordenadores, essas mediações: 

 

 

Tem que ser feitas. Não é fácil sair de uma sociedade patriarcal, mesmo a gente 

criticando essa sociedade. Homens estão acostumados a estar no comando, nem 

sempre são machistas, mas foram “criados” dessa forma. A questão toda é trazer 

para nível da consciência (Trechos dos relatos de uma militante na reunião/formação 

da Via Campesina em Palmas – TO. Coletados dia 05/03/2012). 

 

 

Não dá pra ir liberando nossas mulheres, o movimento precisa delas, assim como 
precisa dos homens. Eu sei da condição delas e apoio, aqui dentro elas têm toda 

autonomia. Acho que as bandeiras não devem ir separadas, todos querem igualdade 

dos direitos (Trechos dos relatos do coordenador na reunião/coordenação do MAB. 

Coletados dia 18/10/2012). 

 

 

A reforma agrária é nosso objetivo direto porque ela acontecendo é uma forma de 

incluir todas e todos. Mas ela não é suficiente para incluir as mulheres nas realidades 

de igualdades, daí a necessidade dessa organização de mulheres aqui e nos outros 

estados do Brasil. Porque depois que a gente ganha a terra os homens voltam a 

esquecer as mulheres de novo e a gente não quer isso mais. Temos que lembrar que 
os homens não são nossos inimigos, nem adversários, nossos inimigos e adversários 

são os latifundiários, o agronegócio e esses empreendimentos do governo que nos 

atropela, o homem é nosso aliado, a gente precisa entender isso e fazer eles 

entenderem isso (Trechos dos relatos da coordenadora regional do MST na 

reunião/formação do MST em Brasília – DF,  06/03/2013). 

 

 

 
Foto 2 – Marcha das Mulheres. Fonte/Org: A autora (SANTOS, 2013) 
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A partir da chegada da Via Campesina, muito se especulou sobre sua articulação no 

Estado do Tocantins. Alguns segmentos sociais, como sindicatos de trabalhadoras e 

trabalhadores rurais, chegaram a afirmar que a Via Campesina veio organizar os movimentos 

sociais que não estavam dando conta das demandas sociais no Estado. Houve também a 

afirmação de que a Via Campesina presente era uma articulação dos movimentos de 

mulheres. Afirmam também que ela chega ao Tocantins tardiamente. 

Concordamos que as três afirmações têm sentido político. Porém, a chegada da Via 

Campesina no Estado é uma somatória de articulações que envolveram principalmente, as 

mulheres dos movimentos sociais, CPT, associações e até de sindicatos, não somente porque 

não estavam conseguindo abarcar as realidades vividas pelas/os camponesas/es, mas porque 

as investidas do capital e do governo a partir dos grandes empreendimentos passaram a 

ignorar as comunicações e diálogos com movimentos sociais e portanto, com as mulheres. 
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CAPITULO IV 

 

MULHERES E REDES DE 

MOVIMENTOS SOCIAIS NO 

ESTADO DO TOCANTINS 

 

 

 

 

 
 

“A neta faz arte. A avó põe de castigo. 

Atrevimento no sangue, a criança responde: 

‘Espera só meu pai chegar pra você vê. Conto 

tudo pra ele, que é valente como você’”. 

(Dona Raimunda – quebradeira de coco) 
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Um movimento social não se movimenta sozinho. 

Continuando com as afirmações, estamos diante da era das mobilidades e das 

comunicações rápidas. Talvez por isso o movimento de mulheres no campo tenha uma 

vantagem diante dos outros que se formaram em outros tempos, mas em igual proporção tem 

uma desvantagem, a de não poder falhar em suas organizações, sob a tutela de que “tiveram 

tudo pra dar certo”. 

Logo, esse capítulo estudou as diferentes posições e escalas conquistadas pelas ações 

políticas articuladas das/pelas mulheres no campo Tocantinense. 

No Estado do Tocantins, as políticas públicas voltadas para as mulheres no campo 

encontram as mesmas dificuldades de implementação, logo, há uma grande distância entre 

aquilo que está proposto e escrito, daquilo que realmente é ou acontece. Emerge aí a 

importância de um movimento de mulheres no campo para que esteja presente, agindo de 

forma a pressionar governos e sociedade civil a respeitar seus direitos. 

Entretanto, um movimento social, por mais que se esforce, não consegue abarcar a 

totalidade de acontecimentos, e por isso tende a perder parte de sua força de diálogo. Não por 

outro motivo, os movimentos sociais estão a mobilizar-se através de parcerias entre os 

mesmos, estabelecendo linhas de diálogos com outros segmentos que defendem as mesmas 

causas ou que são sensibilizados por elas. 

Eis os pressupostos para o surgimento da rede de movimento sociais, alimentada pela 

comunicação e troca de informações entre seus conectados. Fazem parte dessa rede, 

movimentos sociais diversos, entidades, organizações (governamentais e não 

governamentais), partidos políticos, igrejas e bases eclesiais, grupos (de pesquisas, de 

militâncias, de ativismos, etc.) e instituições, que reunidas em sua totalidade ou em partes dela 

conseguem movimentar não só um movimento, como a efetivação das demandas desse 

movimento, concomitantes as suas reivindicações, impulsionado por sua vez, as lutas. 

É nesse contexto, que estão inseridas as articulações e organização de um movimento 

de mulheres no Estado do Tocantins. A partir de uma rede que auxilia, dialoga, e executam 

ações que visam beneficiar as condições das mulheres no campo, e ajudam a encorpar o 

movimento. Ainda que, divididas no tempo (reivindicações diversas, características e 

identidades diferentes) e no espaço (origens e lugares diferentes, ao longo de todo o estado 

tocantinense), essas mulheres tem nessa rede um elo de contato, de diálogo e de ações. 

Independentes dos lugares onde estão e das condições em que estão submetidas, 

assistidas ou não pelo governo, essas mulheres estão buscando unir-se, não para unificar suas 

causas, mas para dar visibilidades as questões (condições, conflitos, violências, opressões) 
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que as envolvem no campo. Portanto, as ações serão diferentes a partir de cada lugar 

(acampamentos, assentamentos, organizações diversas, movimentos, etc.), mas o que se busca 

com isso, é melhorar as condições dessas mulheres enquanto camponesas e trabalhadoras 

rurais. E diante desse panorama, tem-se a possibilidade de encontrarmos um movimento de 

mulheres no campo tocantinense.  

Para entender como estão articuladas e conectadas, analisamos as ações dessas 

mulheres nos espaços em que estão inseridas – acampamentos, assentamentos, organizações 

diversas, e nos movimentos em que estão engajadas. Iniciando pelo lócus da luta primaria (da 

sobrevivência) nos acampamentos e assentamentos rurais, partindo para uma análise de como 

os diversos segmentos sociais se engajam na luta dessas mulheres no Tocantins. 

Assim, implantados pela Política Nacional de Reforma Agrária, ou como 

infraestruturas resultantes de uma política de compensação econômica e ambiental em 

detrimento de perda de seus lugares para a implantação de grandes empreendimentos, vários 

assentamentos
26

 estão sendo organizados no Estado do Tocantins.  

Estes são resultados também de reivindicações de movimentos sociais no Tocantins 

em prol da terra, dentre eles, o mais representativo, o MST, e o mais espacializado o MAB, 

que com a estratégia de acampamentos
27

 como forma de sensibilização da questão agrária no 

Brasil vem ocupando várias áreas no campo como sinal de resistência ao sistema vigente 

sobre as terras no Brasil (SANTOS, 2009). 

A partir desses movimentos no estado tocantinense, que as mulheres 

camponesas/rurais iniciaram mobilizações, articulações visando quebrar um círculo de 

opressões que operam desde uma organização de classe, até a uma organização de gênero. 

Foi a partir de 1979 que as trabalhadoras despontaram e começaram a se organizar em 

movimentos de mulheres tanto na cidade como no campo, nos sindicatos, nas associações, 

lutando pelos seus direitos. Seus espaços de reivindicações não se restringiam aos setores da 

sociedade, mas a uma luta maior pela dignidade em qualquer lugar o qual elas escolhessem 

ficar. Para isso precisariam lutar por espaços internos, ou seja, nos seus movimentos. 

                                                
26 São áreas conquistadas no campo pelos trabalhadores articulados em movimento sociais e respectivas 

organizações; é a efetivação da posse de terra dos trabalhadores que reivindicavam entrada definitiva na mesma. 
Na definição de Garcia (2002) o assentamento rural é um passo à frente no processo de luta, a posse da terra. Na 

perspectiva dos movimentos sociais devem exercer uma função social para todos que o compõem (mulheres, 

homens e crianças) vivam de forma igualitária, podendo produzir, plantar e viver de forma digna (MST, 2007). 

 
27 O acampamento é uma das estratégias ou forma de sensibilização política provisória adotada pelos 

movimentos sociais (principalmente o MST e MAB), para solução de reivindicações sociais. Localizam-se 

geralmente, a beira de rodovias (estaduais e Federais) e em órgãos públicos ligados a reforma a agrária e ao 

poder público (prefeituras, sedes de governos estaduais e federais), além de ocuparem espaços que são 

considerados improdutivos, sem função social, ilegais do ponto de vista fiscal e ético. 
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O MST foi o berço de alguns desses grupos e ajudou a impulsionar tais objetivos, 

denunciando e combatendo, em sua luta, todas as formas de discriminação à mulher, nas mais 

diferentes reivindicações e demandas. Até porque o movimento em si passou por 

reformulações no seu interior (SANTOS, 2009). 

Ainda de acordo com Santos (2009), o movimento das mulheres no campo surgiu com 

inúmeras demandas sociais, das quais a maioria delas estava interligada pela demanda maior 

que é a condição das mulheres na sociedade, a luta pela igualdade de direitos, salários, 

oportunidades de posse da terra e titulação de seus lotes.  

Com a necessidade de criar um setor no campo que unisse essas mulheres para 

combater suas adversidades de maneira conjunta, surgem então, os pressupostos para a 

criação de um coletivo de gênero no campo, a que se deve esse feito ao MST. 

 Isso ocorreu porque, ao avançar nas discussões sobre gênero no campo, o MST deu 

um importante passo na história do campo no Brasil, pois conseguiu incluir as mulheres nas 

pautas da Reforma Agrária, ou seja, no Programa e Política Nacional de Reforma Agrária. 

Portanto:  

Os avanços foram e estão sendo bastante significativos para a mudança e melhoria 

de vida das mulheres no campo. No entanto, outros questionamentos surgem a partir 

do momento em que estas políticas públicas são aplicadas, mas não há um resultado 

significativo das mesmas. O número de mulheres que recebem tais benefícios ainda 

é muito baixo, o que põe em alerta novamente a vanguarda dos Novos Movimentos 

Sociais no Brasil (SANTOS, 2009 p. 23). 
 

 

Nas décadas de 80 e 90, mulheres adentraram nos movimentos sindicais, nos partidos 

políticos, e nos movimentos sociais na defesa da afirmação “do outro” e também, de “uma 

outra mulher”, na ressignificação da mulher como sujeito político, na luta por direitos e 

igualdade de oportunidades. Tal realidade chega ao Estado do Tocantins no início do século 

XXI, a partir da chegada do MST, MAB e de organização e articulações de associações 

(pescadoras, quebradeiras de coco babaçu, ribeirinhas, sem tetos, etc.) de ONGs, e das 

instituições de pesquisas que iniciam um trabalho sobre essa “nova” realidade. 

Esse trabalho tem sido importante, uma vez que: 

 

 

Na análise dessas lutas, é relevante problematizar a dimensão de gênero nelas 

presente e, por vezes, uma espécie de divisão de trabalho político que se estabelece 

com base nesse critério. Assim, relatando eventos como marchas, acampamentos e 

ocupações, embora de forma pouco sistemática, a literatura tem apontado, por 

exemplo, algumas diferenças sobre o lugar das mulheres, enquanto componente de 

determinadas estratégias desenhadas para as mobilizações: em que circunstâncias 

vão à frente, como uma espécie de símbolos das famílias; em que momentos ficam 
em casa com as crianças e os homens assumem as iniciativas, impulsionadas e 

avalizadas por toda a família. A análise desses aspectos permite perceber o 
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investimento diferenciado e as dimensões complexas que o termo “luta” envolve. A 

experiência desse processo pode ter significados distintos para homens e mulheres, 

para jovens e para adultos em uma mesma família. Da mesma forma, seus 

desdobramentos (MEDEIROS, 2008 p. 10). 

 

 

Dessa forma, apresentamos nossos relatos sobre iniciativas das mulheres camponesas 

na tentativa de se organizarem enquanto movimento de mulheres rurais, e as formas, 

mecanismos e metodologias utilizadas, bem como as parcerias que essas articulações de 

camponesas conseguem contatar e conectar no Estado do Tocantins. 

 

 

4.1 Os acampamentos de Sem terra e pela Água – As ações  

 

Os acampamentos de sem terra (MST) e pela água (MAB) constituem uns dos lugares 

de resistências populares com maiores aberturas para as questões ligadas às mulheres 

camponesas. Como esse é um lugar, estrategicamente político, existe no mesmo, 

possibilidades de se debater e ampliar discussões acerca das mulheres camponesas e da 

mulher sem terra, enquanto sujeito da luta. Ou como afirma Garcia (2004, p. 65): 

 

Podemos afirmar que o lugar acampamento concentra relações de gênero, relações 

de poder socialmente construídas, diferenciadas do lugar assentamento. Essa relação 

diferenciada possui dimensão espacial. 

 

 

São nesses espaços (acampamentos) que se encontram as maiores participações das 

mulheres em todos os níveis de discussões, ações e atuações. Nos acampamentos as 

possibilidades de negociações são mais presentes, os ambientes de debates são por si, os 

próprios acampamentos. A própria condição de acampados/as já exige uma negociação íntima 

de enfrentamento das dificuldades que envolvem infraestruturas, segurança, precariedade, 

conforto e conflitos. E de acordo Massey, nos desafiando a pensar outras formas de lugares, 

os acampamentos seriam: 

 

Não como áreas com fronteiras ao redor, pode-se imaginá-los como momentos 

articulados em redes de relações e entendimentos sociais, mas onde uma grande 

proporção dessas relações, experiências e entendimentos sociais se constroem numa 

escala muito maior do que costumamos definir para esse momento como o lugar em 

si [...] Portanto, o que define o lugar são as práticas sócio espaciais, as relações 

sociais de poder e de exclusão, por isso que os espaços se superpõem e se 

entrecruzam e os limites são variados e móveis. (MASSEY, 20009 p. 184). 
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Atualmente no Brasil, nesses lugares o número famílias em acampamentos chega 

próximo a trezentas mil (MAB, 2012). Esses números foram influenciados pela maior 

abertura do governo federal para as questões ligadas a questão agrária, principalmente, após a 

eleição em 2002 de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), e da continuidade pós sua reeleição em 

2007. Houve também abertura política na sucessão de Lula, através da primeira mulher eleita 

à presidência da república – Dilma Rousseff.  

E foi através da eleição de Dilma Rousseff que os movimentos sociais do campo 

deram maior ênfase para a compreensão de que as mulheres estão cada vez mais próximas de 

adentrarem os espaços antes ocupados estritamente por homens. Pode-se afirmar que a eleição 

da presidenta, foi motivo de inspiração para diversos segmentos sociais. 

Diante desse contexto, as organizações dos movimentos sociais rurais se atentaram e 

(re)iniciaram uma abertura política para as mulheres camponesas e trabalhadoras rurais, 

inclusive, a (re)avaliação de políticas públicas já instituídas, cujos benefícios eram quase que 

exclusivamente, para os homens. 

Os movimentos sociais rurais com maiores números de acampamentos de 

reivindicações socioeconômicas e sociopolíticas no Brasil são o MST e o MAB. De acordo 

com os estudos realizados nos últimos anos, os conflitos estão distribuídos por todo o país, 

mas há uma concentração de acampamentos e assentamentos em algumas regiões/áreas, entre 

elas encontram-se a Região Norte e o Estado do Tocantins. 

No Estado do Tocantins de acordo dados do MST os acampamentos estão organizados 

e espacializados por dezoito (18) municípios, localizados principalmente as margens das 

rodovias estaduais e federais, e de municípios estratégicos para as reinvindicações como a 

capital Palmas e os municípios maiores em termo de tamanho, população e localização, sendo 

os principais (em ordem de importância) Porto Nacional, Colinas do Tocantins, Araguaína, 

Xambioá, Peixe, Paraíso do Tocantins e Gurupi.  

O MAB organiza e coordena seis principais acampamentos, espacializados, 

principalmente, nos municípios próximos ou que agregam grandes empreendimentos 

envolvendo o uso da água dos principais rios e suas respectivas bacias hidrográficas. Os 

grandes empreendimentos com uso da água no Estado do Tocantins são as Usinas 

Hidrelétricas (UHE) e os projetos de irrigação agrícola e de fruticultura. 

Os projetos de hidrelétricas tiveram seu início de elaboração na década de (19)70 em 

Governo Militar. A Eletrobrás mapeou cada bacia da região amazônica a fim de determinar 

quais seriam as prováveis áreas para construção de empreendimentos hidrelétricos (CHAVES, 

2009). Ainda de acordo a autora: 
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Dessa forma, os planos do governo neoliberal para os recursos hídricos da região 

amazônica vinham sendo traçados e o resultado dessa política de planejamento para 

o rio Tocantins e rio Araguaia, foi e está sendo a construção de várias usinas 

hidrelétricas em todo o perfil desses rios. Totalizando 11 hidrelétricas ao longo do 

rio Tocantins e 07 no Araguaia, chegando à zona de confluência com a hidrelétrica 

de Marabá e Tucuruí, há 18 anos em funcionamento (CHAVES, 2009 p. 108-109). 

 

 

Tais acontecimentos justificam a presença do MST e MAB no Estado do Tocantins.  

Consultado alguns registros sobre esses dois movimentos sociais no Brasil, 

verificamos que suas atuações, embora representativas e concomitantes em alguns espaços, 

poucas vezes foram articuladas e organizadas conjuntamente. Sabe-se que as bandeiras e 

pautas de lutas coincidem em alguns pontos, mas que propõe alternativas diferentes para as 

populações que são por eles assistidas. 

Consiste aí, uma das principais ações das mulheres nos movimentos no Estado do 

Tocantins. Essas mulheres conseguiram articular, forças políticas do MST e MAB, cujas 

principais ações tiveram início nos municípios de Palmeirante e Colinas do Tocantins, onde as 

investidas dos grandes fazendeiros estavam perseguindo integrantes do MST, e por temerem 

por suas vidas, acabaram por pausar suas atividades contestatórias. 

Nesse município (Colinas – TO), as mulheres reuniram seus companheiros, filhos, 

simpatizantes e a própria sociedade civil em marchas e caminhadas até os municípios 

próximos, buscando dar visibilidade as situações de opressão, ameaças e violências aos quais 

os integrantes do MST estavam (e estão) sujeitos. Nos meses de novembro dezembro (2011) e 

os seguintes do ano de 2012, foram registradas caminhadas em algumas rodovias estaduais 

tocantinenses e em trechos da BR-153, as mulheres também montaram acampamentos em 

órgãos públicos nos munícipios de Colinas do Tocantins, Araguaína e Palmas. 

Em cada acampamento instalado, as mulheres diziam através de cartazes, panfletos e 

“gritos de guerra”: “Não temos medo de morrer, temos medo de morrer paradas/os, de ver 

nossas filhas e nossos filhos com medo. De não lutar pelo que é nosso. Uma vida de privação 

não tem espaço para medo”.  

Tais ações foram organizadas pelas mulheres integrantes do MST, mas tiveram o 

apoio do MAB, inicialmente, pelas mulheres desse movimento. As reuniões eram realizadas 

no acampamento Vitória no município de Palmeirante e as demandas eram/são enviadas aos 

movimentos através dos integrantes que participam das reuniões. 

Estivemos em quatro reuniões em Palmeirante – TO
28

, e verificamos através do 

número de participantes (registradas em atas), na primeira em estivemos presentes, de setenta 

                                                
28 A primeira em dezembro de 2011. A segunda reunião que acompanhamos ocorreu em março de 2012. 
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(70) participantes, cinquenta e três (53) eram mulheres; na segunda reunião presenciada o 

número era de cento e doze (112) pessoas e o número de mulheres chegou a setenta duas (72). 

Nas reuniões seguintes verificamos que as reuniões mantiveram os mesmos números de 

participantes. 

Algumas situações podem explicar o maior número de mulheres como, o 

acampamento ser um lugar de resistência onde habitualmente ficam mais concentradas 

mulheres e crianças. O fato de os trabalhos destinados aos homens camponeses serem mais 

longínquos, que exijam maiores deslocamentos (roçador, tratador de animais, caseiros, peões, 

aradores) e de sua força de trabalho ser (um pouco) melhor remunerada, apesar da 

precariedade, em detrimento do trabalho e força de trabalho das mulheres camponesas.   

Contudo, acreditamos que essas variáveis reforçam o número de mulheres nas 

reuniões, mas que a presença delas, também se deve por uma, cada vez maior, tomada de 

consciência sobre suas condições enquanto mulheres detentoras dos mesmos direitos que os 

homens e cientes dos deveres e importância de suas participações enquanto sujeitos sociais do 

campo em busca da reforma agrária e de melhorias da vida no campo. 

Para essas mulheres, o estopim para iniciarem as ações, depois de “muitas reuniões”, 

foram as ameaças e as tentativas de violência e assassinatos que vem sofrendo dos fazendeiros 

das regiões em que estão acampadas e assentadas. Numa delas, na região de Colinas do 

Tocantins, no município de Palmeirante (TO), houve pânico quando os/as acampados/as 

foram surpreendidos/as por homens armados (Figura 10). 

 

 

 
Figura 8 – Sobre Violência e ataques aos sem terras no Tocantins. Fonte: MST 
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Dias depois, moradores/as do Assentamento de Reforma Agrária Santo Antônio do 

Bom Sossego também sofreram ataques. Duas semanas após esse incidente, o Acampamento 

Vitória novamente sofreu retaliações. E de acordo a “Entrevistada C”: 

 

 

Isso está acontecendo direto. As pessoas não se importam com sem terra não. 

Acredita em tudo a televisão fala da gente, mas não vem ver de perto. Se a gente 

morrer eles dão graças a Deus, porque são tudo alienado, defende terra que não é 

deles. A coisa mais difícil é a policia vir aqui, o Ministério público até que vem, 

depois das primeiras ameaças. Eu tenho medo disso aqui virar um derramamento de 
sangue, por isso a gente começou a mobilizar, pra as pessoas verem a verdade, pra 

denunciar o que a gente sofre, pra nos proteger. Agente tinha que fazer alguma 

coisa, porque os homens só pensam em enfrentar de peito aberto e não é assim. 

Existe lei nesse país, elas têm que servir pra alguma coisa, você não concorda? 

(Entrevista concedida em 18/12/2011). 

 

 

Tal como mostra a Figura 10 e 11, o clima de medo tomou conta do Acampamento 

Vitória e Assentamento Santo Antônio. O MST local reuniu se com a coordenação nacional 

do movimento buscando formas de denunciar as ameaças de violências e as tentativas de 

assassinato para com os/as militantes. A premissa inicial era chamar atenção pública. 

Mas consultando a mídia de comunicação nacional, estadual e regional, não foram 

noticiadas nenhuma nota ou matéria sobre as condições dessas pessoas (TV, jornais, Rádio, 

Blogs, etc.), salvo os setores de comunicação dos movimentos sociais e as páginas e perfis de 

militantes e simpatizantes dos movimentos sociais. 

 

 
Figura 9 – Sobre os conflitos no campo Tocantinense. Fonte: Repórter Brasil 
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Ao analisarmos mapas sobre a questão agrária e sobre os conflitos, verificamos que a 

região denunciada pelas mulheres, encontra-se historicamente, em situações de conflitos 

fundiários onde há forte incidência de violência, ameaças e assassinatos, uma região com 

intenso histórico de violência contra camponeses e camponesas no Brasil. 

A área onde se concentra maior índice de violências abrange a Região do Bico do 

Papagaio e seu entorno (incluindo a região de Colinas) como denunciado pelas mulheres. Há, 

portanto não só ameaças, como a própria efetivação da violência e de assassinatos. 

Acompanhamos outras cinco reuniões organizadas pelos movimentos (MST e MAB), 

onde as mulheres estiveram a frente das mobilizações. No município de Guaraí, com o tema 

central “Agroecologia”, em Ipueíras, sobre “As políticas de ocupação e especulação do capital 

privado a partir da UHE”
 29

, em São Miguel do Tocantins, visando uma interação com o 

movimento das pescadoras, em Buriti do Tocantins, sobre as “Condições de trabalho das 

mulheres quebradeiras de coco babaçu”, e em Palmas “Contra a aprovação do Novo Código 

Florestal” (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Marcha das mulheres contra o Novo Código Florestal Fonte: MST 

 

Nas reuniões havia esforços de fortalecer a imagem das mulheres como movimento de 

mulheres no campo. Também nos pareceu evidente que, embora engajadas nas lutas dos seus 

movimentos (MST, MAB, etc.), essas mulheres se sentiam bem mais a vontade ao falarem 

                                                
29 Há um projeto do Governo Federal de construção de uma barragem para implantar a Usina Hidrelétrica de 

Ipueiras. Tal projeto foi embargado pelos Ministérios Público Estadual e Federal. Através de pesquisas da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), que tem a tese de que, nessa área do rio Tocantins exista um berçário 

de peixes, o que provocaria a anulação do projeto da UHE. 
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sobre si, sobre elas como movimento, e sobre estratégias de mobilidades e visibilidades de 

mulheres. Isso ocorreu em todas as reuniões, independente do tema abordado. 

 

 

Aqui é diferente, é melhor pra falar. Se a gente fala assim lá no movimento, os 

homens começam a falar que é coisa de mulher moderna, que a gente ta “frescando”. 

Frescando? É fácil falar quando tudo que tem é pra eles, quando até o movimento é 
pra eles (Trecho de relatos da “Entrevistada A”, concedido no 14/05/2011). 

 

 

Falar a palavra feminismo é complicado em alguns lugares e pra alguns 

companheiros. O que eles entendem é tudo errado. Até as “meninas” aqui entendiam 

errado também. Hoje não, hoje a gente já começa falar melhor a ver mais coisa, mas 

não é sempre que podemos falar e nem com todas as pessoas (Trecho de relatos da 

“Entrevistada B” concedido dia 04/08/2012). 

 

 

Tem coisa que eu só falo lá [reuniões de mulheres pela Via Campesina] (Trecho de 
relatos da “Entrevistada C” concedido dia 04/08/2012).  

 

 

Todavia, das ações conjuntas realizadas pelo MAB e MST no Tocantins, a mais 

expressiva tem sido a articulação, formação e coordenação de acampamentos que levantam as 

duas bandeiras nos lugares de resistências (Figura 11). Não é uma articulação fácil, de acordo 

as/os coordenadoras/es de ambos os movimentos, o que tem provocado alguns insucessos. 

Desses acampamentos, apenas um conseguiu “sobreviver” aos embates externos e 

também internos. O Acampamento Sebastião Bezerra
30

, localizado na Rodovia TO-050, entre 

os municípios de Porto Nacional e Palmas, teve seu início em maio de 2011, quando das 

ações em celebração do Abril Vermelho resultou a marcha pela Reforma Agrária, a ocupação 

de uma grande fazenda (em situação irregular) na mesma rodovia, a montagem do 

acampamento dos integrantes do MAB e MST na sede do INCRA-TO e em seguida no 

acampamento definitivo (de volta as margens da rodovia). 

 

                                                
30 O nome é uma homenagem a Sebastião Bezerra (40 anos), militante e defensor dos Direitos Humanos, 

advogado, assessor educacional do Centro de Direitos Humanos de Cristalândia (TO) e Secretário-executivo da 

Regional Centro-Oeste do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Defensor de Direitos Humanos e das 

causas sociais de apenas 40 anos, foi submetido à tortura e assassinado de forma cruel e desumana, no dia 27 de 

fevereiro, no Estado do Tocantins, quando retornava de uma viagem de trabalho. Sua destacada atuação no 

Estado levanta sérias suposições de que o crime motivado possa ter questões políticas.  
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Figura 11 – Marcha e Ocupação da Fazenda Santa Rita em Palmas TO. Fonte: NURBA/UFT 

 
Figura 12 – Sobre Marchas dos Movimentos sociais em Porto Nacional (TO). Fonte: MST 
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O acampamento iniciou sob a coordenação geral de uma mulher
31

. Que ao nos 

detalhar sobre as ações que culminaram no acampamento, nos contou um pouco de sua 

trajetória. Nascida no estado do Pará, sua infância foi partilhada em vários lugares, pois seus 

pais mudavam constantemente, não podendo estudar por causa das migrações e do trabalho na 

roça. Sua formação política teve influencias do MST, Via Campesina e da Pastoral da Terra, 

onde foi conquistando posições entre as lideranças, chegando a ser coordenadora regional do 

MST na região do Bico do Papagaio e uma das líderes na região central do estado. 

Sobre suas ações, a “entrevistada A” entende que: 

 

 

Não há como fugir dessa realidade. Nasci com quatro situações que são usadas para 

oprimir. Sou mulher, pobre, nortista e sem terra. Só me faltou ser preta 

[parafraseando Luiza Erundina], porque até mãe solteira eu sou. Durante muito 

tempo, no MST eu lutei pela terra, e essa ainda é minha luta maior, mas não pode ser 

a única. Aqui no movimento, se você deixar os homens não veem as mulheres não. 
Os lotes é só no nome deles, os auxílios (cestas básicas, remédios, etc.) e depois tem 

“macho” aí que ainda toca pano na boca da mulher e desce a peia. Isso eu não aceito, 

é por isso que não tenho marido, tenho um companheirinho só (risos). Nossa luta é 

dupla, é pela terra e por nós (Entrevista concedida dia 14/05/2011). 

 

 

Coordenar um acampamento sob duas bandeiras exige muito diálogo, articulações e 

“bom senso”, uma vez que, apesar das urgências das reivindicações de cada bandeira de luta, 

uma não pode sobrepor à outra. O equilíbrio nem sempre é encontrado, gerando pequenos 

conflitos a serem resolvidos de forma rápida e discreta, para não influenciar negativamente os 

demais acampados, sob o risco de parecer desorganização ou desunião. 

Tanto o MST como o MAB coordenam seus acampamentos a partir de uma estrutura 

participativa de decisões, núcleos de onde saem as/os coordenadoras/es. No Acampamento 

Sebastião Bezerra, ficou definido que haveria a coordenadora geral (MST), uma coordenadora 

auxiliar (MAB), e setores/coletivos de educação, saúde, transporte/mobilidade, 

comunicação/negociação e de gênero, cada um, com seus/suas respectivos(as) 

coordenadores(as). 

A coordenadora auxiliar
32

 vem de um processo de lutas do MAB de outros estados. 

Nascida no Estado do Paraná (Campo Mourão), seus pais e irmão tiveram que sair de suas 

terras, primeiro pela pressão de grandes fazendeiros que os “sufocavam” na pequena 

propriedade da família e anos depois foram atingidos pela construção da Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí (Estado do Pará) em 1984-1985. Foi nesse período que a “Entrevistada B” teve 

contato com as articulações iniciais do MAB. 

                                                
31 Para preservar sua identidade, denominaremos a líder do acampamento por “entrevistada A”. 
32 Para preservar sua identidade, denominaremos a coordenadora auxiliar do acampamento por “entrevistada B”. 
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Primeiro meu irmão chegou com essas ideias de movimento lá em casa. Meu pai 

ficou bravo porque pensou que isso ia atrapalhar na negociação, mas ai meu irmão 

convenceu ele. Estou no MAB há muito tempo e não vejo minha vida fora dele. Já 

morei em tanto lugar, vi tanta coisa, tanta barbaridade, injustiça. Vi coisa demais. Vi 

mulheres deixar de ser compensada porque não tinha marido, outras porque não 

eram casadas civilmente. Isso foi me dando uma revolta, fui buscando aprender 

sobre direito das mulheres, li muita coisa, inclusive de feministas, hoje eu me 

considero em libertação (Entrevista concedida dia 04/08/2012). 

 

 

Podemos dizer que as principais ações dos acampamentos de sem terra e pela água se 

concentram na região Central do estado do Tocantins (Figura 13). O MST, estrategicamente 

concentra sua sede principal na capital tocantinense, visando proximidade com o poder 

público, as informações em circulação e a sociedade civil. O MAB tem sede na Capital 

Palmas, mas vem de um período de muitas mobilidades e negociações em canteiros de obras, 

usinas hidrelétricas, projetos de irrigações no Tocantins (UHE de Lajeado, UHE de 

Peixe/Angical, Projeto de Irrigação Manuel Alves, UHE de Estreito – TO/MA). 

 

 

Figura 13 – Sobre as articulações e ações do Acampamento Sebastião Bezerra. Fonte: Nurba/UFT 

 

As ações estavam voltadas para manifestações de contestações. Mas em fevereiro do 

ano de 2011, mulheres de vários segmentos sociais (Associações, sindicatos, ONGs e 

movimentos sociais diversos) se reuniram em um encontro organizado pela Via Campesina, 
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pelo MST, MAB, sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores rurais, deliberando organizar 

ações para denunciar irregularidades em terras no estado, descaso do poder público para as 

questões agrárias, as situações de compensações que não estão sendo respeitadas e 

fiscalizadas, além da violência e ameaças que alguns militantes sofreram nos anos de 2010 e 

2011. Outra contestação frequente, diz respeito à violência contra as mulheres. 

De início houve as passeatas, marchas, bloqueio de rodovias. De acordo a 

“Entrevistada A” as ações seguintes: 

 

 

Foram mais enérgicas. O governo continua fingindo que não existimos. Tem tanta 

propriedade em situação irregular no estado. Denuncias de trabalho escravo. Tem 

essa mulher ai agindo todo tempo contra nós33. As políticas de assentamentos deu 

uma esfriada. A gente tem que aproveitar esse tempo de governo feminino e nos 

impor também34. No primeiro passo foi nos unir, que era uma coisa difícil. Não 
porque somos desunidas, mas porque estava difícil marcar um encontro em que 

todas pudessem vir. A opressão não para, então parar pra discutir isso é mais difícil, 

porque se a gente cochila (risos) (Entrevista concedida dia 14/05/2011). 

 

 

“Essas ações foram necessárias”, afirma a “Entrevistada B”, uma vez que: 

 

 

O Tocantins estava desarticulado em relação a nós mulheres. Queremos criar nosso 

próprio movimento, mas tem que ter terreno pra isso. Tem que ter chão! Tem que ter 

chão! Senão o movimento não se sustenta. Então a gente começa assim, se reunindo, 

deliberando ações, reunindo de novo. Até porque os movimentos não vão liberar 

assim fácil suas mulheres. Eles são bobos?! Não sei o MST, mas o MAB tem uma 

grande força feminina articulando o movimento, deliberando ações e lutando. 

Lutando mesmo. Tem umas que são tão afoitas que deixam uns homens frouxos com 
vergonha (risos) (Entrevista Concedida dia 04/08/2012). 

 

 

 

                                                
33 Essa é uma referencia a Senadora tocantinense que tem apresentado alguns projetos de lei para que as punições 

para aqueles que ocupam terras a partir de movimentos sociais, sejam mais severas. Há também o PL de reduzir 

a metragem dos espaços entre rodovias e a propriedade de terra privada – que para o MST, é uma tentativa de 

tirar esse espaço usado para montagem dos acampamentos. 

 
34 Referencia a eleição brasileira da primeira Presidente Mulher – Dilma Rousseff. 
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Figura 14 – Marcha do MST e MAB conjuntas e unificadas. Fonte: NURBA/UFT. 

 

As mulheres acampadas constituem uma grande força política de articulação. Estão 

sempre motivadas, apesar das precariedades que são os acampamentos de resistências. São 

mulheres que deixam seus esposos, filhos, barracos e vão à luta.  Elas lutam pela reforma 

agrária, pela agricultura familiar, pela agroecologia, por educação (Figura 14 acima), e por 

melhorias nas condições de mulheres, isto é, saúde feminina, contra a violência, a 

discriminação, e nos últimos anos pela efetivação do Pronaf-Mulher, pouco difundido no 

estado pelos órgãos responsáveis. Para Medeiros (2008, p. 10-11): 

 

 

O acesso à terra produz sensíveis mudanças na condição da família, para a 
estabilidade relativa que se ganha, criando condições para a própria reconstituição 

de laços familiares, muitas vezes em processo de diluição em razão das migrações 

sucessivas impostas pela necessidade de garantir a sobrevivência. [...] O processo de 

mobilização que dá origem aos assentamentos acaba por colocar em debate não só o 

tema da terra, mas diversos outros que podem passar a compor uma agenda extensa, 

que envolve várias ordens de questões não estritamente ligadas à terra, mas também 

formas específicas de vivência da passagem para a condição de assentados, trazendo 

continuidades e rupturas em relação ao passado recente. Um deles certamente refere-

se ao lugar da mulher e suas demandas específicas, relacionadas à titulação, crédito, 

saúde, educação etc. 

 

Tais lutas são preparações para terrenos e perspectivas de quando estiverem 

assentadas, em seus lotes, podendo ser também, uma rede de solidariedade com outras 

mulheres que se encontram assentadas pela reforma agrária, ou compensadas pelos impactos 
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sofridos com a implantação de grandes empreendimentos, mas que não conseguiram ter uma 

vida estabilizada dada as precariedades em foram ou estão assentadas. 

Nesse sentido, as reuniões de mulheres camponesas, trabalhadoras rurais, contam 

sobretudo, com a presença de assentadas rurais, que buscam melhorias para seus lotes e 

assentamentos e dividem parte da experiência que elas têm de estarem em outro momento da 

luta, em outra condição (assentada), mas que vive as contradições de serem mulheres nesses 

lugares.  

Tem-se, portanto, a experiência da luta nos acampamentos, a vida cotidiana nos 

assentamentos por essas mulheres nessas articulações de mulheres. As experiências dessas 

mulheres (Figura 15), suas lutas, as articulações, bem como suas conquistas, seus impasses e 

conflitos tornam-se importantes para compreendermos como estão as mulheres, que outrora 

estavam lutando na condição de acampadas.  

 

 

Figura 15 – Início de algumas mobilizações de mulheres 
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4.2 Os Assentamentos de reforma agrária – As conquistas  

 

No geral, a literatura tem enfatizado que os assentamentos rurais são produtos de 

conflitos em torno da posse da terra e das pressões dos trabalhadores e de suas organizações 

pelo direito ao seu uso pleno. No entanto, muitas vezes, a ênfase na dimensão conflitiva da 

criação dos assentamentos acaba por, contraditoriamente, silenciar alguns de seus atores e as 

diferentes perspectivas com que se engajam nas lutas. É o caso da presença das mulheres, 

muitas vezes somente evidenciada quando elas ganham destaque como lideranças 

(MEDEIROS, 2008 p. 10). 

Os assentamentos de Reforma Agrária são formas de (re)incluir aos sistemas de terras 

do Brasil, as pessoas que foram e são despossuídas do direito à terra. É para os camponeses e 

as camponesas a possibilidade de retorno ao campo, uma vez que, expurgados do campo, não 

se adaptaram na cidade, ou a cidade não soube recebê-los/as. E retomando ao pensamento de 

Medeiros: 

A experiência de mobilização em torno da luta pela terra constitui-se como uma 

ruptura social com a situação anterior das mulheres assentadas, tanto para aquelas 

originárias do meio rural – devido à precariedade de sua situação como membros de 

famílias de parceiros, arrendatários ou de agricultores familiares com dificuldade de 
reprodução –, como para aquelas oriundas de periferias urbanas, em situação de 

subemprego ou desemprego (MEDEIROS, 2008 p. 10). 

 

 

A reforma agrária é uma promessa antiga da política territorial brasileira. É usada 

frequentemente nos postulados de campanhas partidárias e está presente nos discursos de 

candidatos político-partidários como promessa política. 

Até a década de 80, as políticas públicas voltadas para a reforma agrária haviam sido 

suprimidas em detrimento de causas “maiores”, ou prioritariamente mais importantes, como 

controlar a inflação, organizar o sistema e cenário político democrático, equilibrar a economia 

e estabilizar a moeda nacional, entre outros. Não obstante, o Brasil teve que lidar com várias 

formas de protestos, organizações, tendo na história recente da luta pela reforma agrária, dois 

importantes acontecimentos: 

 As ações das Ligas Camponesas35, articuladas (principalmente) na Região 

Nordeste do Brasil; 

                                                
35As ligas camponesas constituíam uma entidade que organizava os camponeses em torno da luta pela reforma 

agrária, no sertão pernambucano. Uma das grandes lideranças da liga foi Francisco Julião Arruda de Paula. Foi o 

movimento mais importante pela reforma agrária no Brasil até o golpe de 1964. A origem das Ligas remonta às 

antigas Ligas Camponesas da década de 1930, originárias da ação do Partido Comunista do Brasil no campo 

(SANTOS, 2009). 
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 O surgimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)36, 

articulado (principalmente) na Região Sul do Brasil. 

Logo após esses acontecimentos, outros movimentos sociais, segmentos diversos 

como sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, associações, entidades iniciaram um 

processo de reformulações no interior de suas organizações e passaram a deliberar suas ações 

de acordo as bandeiras por eles defendidas e na maioria dos casos, em apoio e articulação com 

o MST e seus setores. 

O MST constitui o maior negociador e a mais importante forma de pressão as políticas 

federais para que ocorra a reforma agrária de fato. Contudo, como dissemos anteriormente, o 

MST não executa suas ações e articulações só. Há uma organização interna e externa que 

reúne entre outros, movimentos sociais rurais, urbanos, sindicatos, associações, e dentre estes 

o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), o Movimento das Mulheres Trabalhadoras 

Rurais (MMTR) e o Movimento de Mulheres (Via Campesina). 

Podemos nos perguntar por que no Brasil as mulheres no campo levaram tanto tempo 

para se organizarem e tentarem conseguir o reconhecimento efetivo nos direitos sobre a terra. 

A fim de responder essas indagações, apontamos três fatores: a demora na ampliação da 

participação feminina nos movimentos sociais surgidos nos anos 80 e 90; a difícil 

diversificação das prioridades desses movimentos sociais rurais e a percepção das mulheres 

sobre seus papéis e funções dentro dos movimentos sociais no Brasil (SANTOS, 2009).  

Foram no fim da década de 90 que surgiram (com vigor) as primeiras ações 

mobilizadas e destinadas as mulheres no campo. Sobre o aval do MST, mulheres começaram 

a se organizar dentro do movimento e a reivindicar não só políticas para uma reforma agrária, 

mas uma reforma agrária que as incluíssem em suas políticas37. 

                                                
36 O surgimento do MST não é algo novo na história do Brasil. É uma continuidade das lutas históricas do 

movimento camponês em nosso país. No início 80, começaram a acontecer as ocupações de forma massiva. 

Essas lutas em quase todos os estados do país, constituindo um movimento articulado de camponeses sem terra 

do Brasil, ganhou o nome de MST (COSTA, 2006). 

 
37 No Brasil, os movimentos sociais das mulheres começaram a ganhar expressão na década de 80, embora 

fossem lutas já antigas que ressurgiram no Brasil ao final dos anos 70. Estiveram articulados à luta popular, e a 
algumas alas do movimento feminista em áreas urbanas e o direito a terra e aos títulos dos lotes no campo 

(PEDRO, 2005). Contudo, esses movimentos agora não mais demandavam apenas bens e serviços. O novo no 

movimento das mulheres referia-se a outra ordem de demanda, relativa aos direitos sociais modernos, que 

apelavam pela igualdade e liberdade, em termos das relações de gênero (GOHN, 2000). Há muitas maneiras de 

narrar a história do movimento de mulheres e do feminismo. A maior parte das autoras começam com a luta pela 

voto, outras com Bertha Lutz. Antes delas havia mulheres negras que estavam à frente de quilombos, revoltas, 

irmandades e  terreiros.O quadro dos anos 1970 é de reorganização do movimento. 
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E, foi também nesse momento, que as mulheres começaram a reivindicar ao próprio 

movimento (MST) espaços nas tomadas de decisões, respeito às mulheres enquanto sujeitos 

de luta e a promoção de igualdade no recebimento das terras com o assentamento rural. De 

acordo com Santos (2009), essa não foi uma negociação fácil já que o MST temeu se perder 

do paradigma maior – a reforma agrária, ao mesmo tempo em que temia perder importantes 

integrantes das lutas – as mulheres. 

 

 

As mulheres dentro desse movimento são invisibilizadas pelo domínio hierárquico 

da categoria de classe social, que orienta o movimento e homogeneízam os sujeitos 
em coletivos políticos (sem terra). Para Fernandes (2004), historicamente, os 

movimentos sociais que adotam a hegemonia da divisão social de classe no bojo 

central de suas lutas, não incorporaram e ainda tem dificuldade de incorporar outras 

dimensões políticas como de gênero, de raça, de etnia, de geração, para não 

deslocarem o foco principal de suas ações. E nessa lógica identitária, negar a 

existência “do outro” [da mulher], é entendido como estratégia necessária para 

produzir e afirmar a identidade de trabalhadores sem terras, seja para a legitimação 

do MST frente à sociedade, seja para o seu fortalecimento frente aos próprios 

trabalhadores. A expropriação da terra, do trabalho, da renda rural, a falta de 

condições de sobrevivência no campo e na cidade parece ser a motivação original 

que leva muitas mulheres a participarem das reuniões para a organização das 

ocupações. Esse primeiro passo é estratégico para as mulheres adentrarem na luta do 
movimento como caminho para a descoberta de novos objetivos de vida para si, para 

assumirem a condução da própria vida, para a auto realização e para adentrarem na 

política (SANTOS, 2009 p. 34). 

 

 

A saída para o MST (e outros movimentos) foi negociar.  

De um lado, nos acampamentos as mulheres continuariam junto às lutas, do outro, elas 

teriam acesso aos títulos de lotes nos assentamentos, estariam nos diálogos e tomadas de 

decisões e teria um setor dentro do MST para discutir as questões ligadas às dificuldades das 

mulheres ao acesso à terra, a violência e as políticas públicas destinadas a elas no campo. 

Também havia o reconhecimento de que essas ações eram tardias para um movimento como o 

MST, porém necessário, já que revitalizou as articulações, houve a reavaliação das pautas e 

das propostas para uma reforma agrária justa para homens e mulheres do campo. 

A princípio, criou-se o Coletivo de Gênero (com participação efetiva de mulheres), em 

seguida o Setor de Gênero (participando homens e mulheres)  38. Nos acampamentos houve as 

                                                
38 O MST, enquanto movimento social que hoje se propõe a discutir a questão das mulheres no campo, abriu 

alguns precedentes com relação à melhoria na qualidade de vida no campo e à igualdade dos gêneros. Mas antes 

de ser um referencial nessas discussões, o MST por diversas vezes, e por alguns anos, se esquivou das discussões 

que colocam em pauta a questão da mulher, deixando brechas para que outros movimentos viessem a discutir 

tais questões, movimentos esses que acabaram por se tornar autônomos (bem mais flexíveis nas discussões em 

torno do gênero no campo, mas não estruturados com um trabalho de base). Devido a isso não avançaram em tais 

discussões e ações em torno da problemática. O MST por sua vez, percebendo sua perda de espaço e expressão, 

reforça seu trabalho de base inserindo a temática de gênero no interior do seu movimento, criando para tanto, um 

coletivo/setor que discutisse tal temática (SANTOS, 2009). 
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intensificações de ações e demandas pela terra para as mulheres, nos assentamentos a luta 

passaria a ser por políticas que viabilizassem tanto a titularidade de lotes para a mulher, como 

das políticas para auxílio e permanência na terra, como créditos fundiários, cursos agrícolas, 

subsídios para comercialização da produção e dos produtos, além de campanhas para 

melhorias na saúde e educação no campo e de combate às violências contra as mulheres no 

campo. 

Os assentamentos de reforma agrária e de compensação rural no Tocantins tiveram um 

acentuado aumento após o ano de 2002. De acordo com os dirigentes e coordenadores/as do 

MST no Estado do Tocantins, tal aumento se deve por dois motivos principalmente: 

 A abertura política do Governo Lula, eleito em 2002, para o primeiro mandato 

de 2003-2006; 

 As implantações de grandes empreendimentos hidrelétricos ao longo dos rios 

tocantinenses, sobretudo, o Rio Tocantins, desterritorializando muitas pessoas 

(urbanas e camponesas), famílias inteiras, povoados, bairros, municípios, etc.. 

 

De acordo com Chaves (2009, p. 119): 

 
 

Mesmo com tantas dificuldades, o coordenador do MAB considera que no estado do 

Tocantins, o movimento teve três grandes vitórias: a primeira foi a conquista dos 

(re)assentamentos e com isso a divisão de alguns latifúndios em pequenas 

propriedades. E as famílias mesmo com tantas dificuldades de produção, elas ainda 

possuem seus meios de produção. Uma outra é a articulação com o Ministério 

Público Estadual e Federal que nesse sentido, tem contribuído muito com os 

atingidos, “eles tem se envolvido nessa discussão,[no sentido] de ajudar, de discutir, 

de garantir o direito dessas famílias. Uma terceira questão é processo de formação 

política da militância. Através da formação educacional em algumas escolas 

regulares, cursos de pedagogia, magistério, [construindo escolas no campo] no 
estado do Tocantins, com o intuito que esta se torne um centro de formação. E é 

dessa maneira que o estado do Tocantins, assim como toda a Amazônia tem sido 

colocado no mapa, no mapa de conflitos de grandes projetos de hidroeletricidade, 

que acarretam os problemas relacionados a posse da terra, da interferência no 

território, e principalmente da perda dos meios de produção. [...] No Estado do 

Tocantins já se soma o número de 44.069, famílias expropriadas, assim sendo torna-

se imprescindível a presença dos movimentos sociais: do MAB, MST, Movimentos 

de Mulheres, CPT. Pois são eles que de alguma forma têm garantido através das 

lutas sociais a conquista de direitos de algumas famílias. 

 

 

Esse apelo registrado por Chaves, evocando os movimentos sociais, tem sido ouvido, 

sobretudo, pelo Movimento de Mulheres (Via Campesina) no Estado do Tocantins, que tem 

tido maior força nos assentamentos rurais. Entendemos que nos acampamentos a demanda 

pela terra, subalterniza a demanda das mulheres por igualdade no campo, mas não estamos 
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afirmando que as lutas dessas mulheres não existam, pelo contrário, ela se desdobra, uma vez 

que, a luta pela promoção de igualdade deve estar em concomitância à luta pela terra. 

Porém, são nos assentamentos rurais que essas mulheres têm melhores possibilidades 

de alcançar os objetivos traçados na condição de acampadas. Ao adentrarem na terra e 

dividirem os limites dos seus lotes, a primeira luta a se travar é da titularidade dos lotes para 

as mulheres. Para isso é necessário um confronto direto com as políticas de título e escrituras 

do INCRA que privilegia os homens onde, estatisticamente, é comprovado que dos títulos de 

lotes que são emitidos pelo órgão nos últimos dez (10) anos, 92% foram emitidos em nome de 

homens, ou, conjuntamente (mulheres e homens).  

Uma das justificativas do INCRA, é que as mulheres, na maioria dos casos não 

possuem toda a documentação necessária, por vezes faltam até mesmo os documentos de 

identidade, CPF (Cadastro de Pessoa Física).  E de fato, segundo dados do IBGE, em 2004, 

40% das mulheres do meio rural não possuíam documentos. O último Censo realizado pelo 

IBGE (2010) revela que esse número pouco foi alterado, 38% das mulheres não possuem 

documentos e/ou não tem informações sobre os mesmos.  

Esse problema desemboca numa série de outros que vão desde a exclusão dos seus 

direitos à terra/lote, até o impedimento à obtenção do crédito e de outras melhorias para seus 

lotes como cadastros à órgão públicos e privados, cadastro geral da agricultura familiar, etc..  

Em resposta a essa justificativa do INCRA, o Movimento de Mulheres (Via 

Campesina) fizeram a solicitação juntos aos órgãos públicos federais e estaduais para que 

fossem regularizadas pendências de documentos de identificação e de outras finalidades. De 

acordo com a ex-coordenadora39 do Assentamento Padre Josimo I e II: 

 

 

Antes as mulheres que buscavam ter o direito da terra em seus nomes, eram muito 
discriminadas sabe, porque em geral, só recebiam no nome as mulheres solteiras ou 

separadas. Acho isso uma bobagem só. Hoje elas querem receber, mas a ficha do 

INCRA foi feita para os homens tanto que lá tá escrito assim: “beneficiário”. Quem 

não tem marido, eles punham até no nome do filho mais velho, teve caso até de por 

no nome de irmão. Hoje não, hoje a gente luta pra ser no nome delas mesmo. Até 

porque os créditos só saem se o nome da terra for o da pessoa que quer o 

empréstimo. O PRONAF-mulher, por exemplo, foi uma luta nossa, que o governo 

federal demorou aceitar, mas aceitou com uma linha de crédito mais baixa, você 

acredita? Mas voltando aos títulos, hoje a gente pede os órgãos, daí eles vêm aqui e 

registra todo mundo, tira identidade, CPF e até casar, eles já casaram gente aqui. 

Mas se agente não luta minha filha, as mulherada estava tudo de fora, inclusive eu! 
(Entrevista concedida dia 08/03/2012). 

 

 

                                                
39 Doravante chamaremos de “Entrevistada C”. 
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Portanto, se o Pronaf-Mulher fez isso, observa-se que o governo federal agiu de 

maneira antiquada. Todavia, isso rompe em parte a afirmação de Garcia (2004) de que nos 

assentamentos é quase uma regra a mulher voltar ao seu papel anterior ao que exercia no 

acampamento, pois ela perde seu papel estratégico. Embora, as mulheres casadas são as que 

reproduzem os papéis ligados às responsabilidades familiares, à rotina do trabalho doméstico 

e extra doméstico – não se pode esquecer a roça – o que dificulta a participação dessas 

mulheres nas discussões sobre o movimento. 

Como coloca Medeiros (2008), há também continuidades importantes, que necessitam 

ser observadas para que não se superestime as novidades que os assentamentos podem trazer. 

Após a concretização do assentamento, parece haver dificuldades em manter os laços de 

solidariedade e a singularidade das relações que se constituíram no período de intensa 

mobilização que corresponde aos acampamentos. Isso é normal e precisa ser respeitado. Por 

outro lado: 

Produto da experiência acumulada nos encontros, seminários, mobilizações etc., 
onde temas são colocados de maneira nova, invertendo lugares aparentemente 

consolidados, a incorporação da linguagem dos “direitos” parece se solidificar. É 

uma constante ouvir a “descoberta”: “nós temos direitos e (...) não sabíamos onde 

procurar”. Acesso à seguridade social, a créditos, à titulação da terra, a melhores 

condições de acesso a cuidados médicos são algumas dessas dimensões que 

reposicionam as mulheres do campo (MEDEIROS, 2008 p. 11). 

 

 

Concordamos com Santos (2009) que é evidente que a participação feminina é 

limitada por constrangimentos fundados nas condições sociais de gênero, que as impedem ou 

dificultam de se ausentarem livremente de suas casas, quiçá dos assentamentos. As condições 

ficam mais difíceis diante as políticas frágeis e quase inexistentes para as mulheres no campo. 

As políticas públicas têm aplicações difíceis no campo, algumas se limitam a ações 

esporádicas e soltas de um projeto maior, mas que são importantes dadas às realidades das 

assentadas e das mulheres camponesas no geral. Por isso o acesso a documentos pode parecer 

um ato pequeno, isolado e restrito, mas que dinamiza a vida das assentadas. 

De acordo Silva (2009) o Programa de Documentação promove a realização de 

mutirões em inúmeros municípios brasileiros, cuja programação extrapola a emissão de 

documentos, inserindo momentos formativos sobre políticas e programas voltados para as 

trabalhadoras rurais. Sua execução envolve parceria com outros órgãos governamentais e da 

sociedade civil, com a gestão compartilhada, por meio do Comitê Nacional composto por 

organizações representantes das mulheres: 
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 Comissão Nacional das Mulheres da Confederação Nacional das Mulheres da 

CONTAG, 

 Movimento de Mulheres Camponesas, 

 Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste (MMTR-NE), 

 Setor de Gênero do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), 

 Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), 

 Comissão de Mulheres da Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(FETRAF). 

Nesse sentido, identificamos ações do governo federal que condizem com a realidade 

descrita pela “Entrevistada C”. Os mutirões realizados pelo governo federal estão ocorrendo 

em todas as regiões do país, atendendo a população rural, principalmente, as/os 

trabalhadoras/es e camponesas/es dos assentamentos rurais. Na região Norte e no Estado do 

Tocantins, essas ações se concentraram mais recentemente, no segundo semestre do ano de 

2012 (Figura 16). 

 

 
Figura 16 – Sobre políticas públicas voltadas para as mulheres no campo. Fonte: MDA 
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Com relação às linhas de crédito, elas são majoritariamente em nome dos homens, 

assumiu um dos técnicos do Ruraltins que auxilia as/os assentadas/os a se organizarem para 

aquisição do crédito para plantio, cultivo e criação.  Mesmo o PRONAF-mulher, ao se fazer 

uma análise (Quadro 1), a linha de crédito é bem mais baixa (ou menor) do que aquelas que 

“normalmente” são destinadas aos homens. 

 

 

 

Quadro 1 – Linhas de créditos – Org. dos dados: A autora 

 

Com a documentação em dia, há poucas justificativas de recusa da titulação dos lotes 

as mulheres, inclusive para as mulheres casadas que consideram que o melhor para a família é 

nominação dos lotes saírem para elas, ou, em conjunto com o cônjuge. Até mesmo o 

PRONAF-Mulher, demorou, mas já não se baseia no estado civil das mulheres para 

oferecerem os créditos. Contudo, ainda assim, o número de mulheres que recebem esses 

benefícios são considerados pequenos pelas coordenadoras e pelos coordenadores dos 

assentamentos e dos movimentos sociais. 
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Ainda assim, a partir dessas conquistas, as mulheres têm começado a produzir em seus 

lotes, ou estão conseguindo aumentar a produção e a produtividade. Como camponesas, elas 

produzem para sobrevivência, assim, os primeiros anos nos assentamentos são baseados no 

que Oliveira (2006) chama de “relações de solidariedade” ou “relações comunitárias”, que se 

baseiam na produção para subsistência, na troca de produtos (milho, farinha, arroz, verduras, 

parcelas/partes de carnes – brancas e vermelhas – rapadura, etc.), onde os laços são estreitados 

pela relação que se concretiza na troca, na doação daquilo que se produziu nos seus 

lotes/terras, com suas próprias mãos.  

Tais realidades são encontradas nas falas da “Entrevistada D” e “Entrevistada C”: 

 
Olha, isso aqui foi sofrimento no começo. Tinha dia que meus meninos comia 

farinha com rapadura, porque a terra não era boa, a gente não tinha dinheiro pra 

consertar a terra. Foi só na ajuda de Deus mesmo! Ainda bem que tinha os vizinhos 

de lotes, pra tomar emprestado, tinha o coletivo [de gênero] para a gente trocar as 

coisas, doar e receber sabe?! Porque os homens são mais orgulhosos, esquece dos 

filhos, porque menino não quer saber de nada não, ele que é a comida, a água e 

brincar. É por isso que defendo que a terra tem que tá no nome da mulher, porque 

ela é quem sabe o “calo” aperta, mesmo não tendo sapato (risos). (Entrevista 

concedida dia 08/03/2012). 

 

 

A gente quer a terra pra não passar fome e necessidade nunca mais. É um choque tá 
na terra e passar necessidade. Às vezes tem a semente, mas não tem o adubo, tem os 

bichos, mas não tem ração. Tem o leite, ai falta a farinha. Mas a gente tem uns aos 

outros, tem os movimentos, tem as mães, aí agente não passo fome. Passa 

necessidade, mas não passa fome. Tem dia que a gente faz mutirão aqui dentro, 

porque se tiver alguém precisando de alguma coisa, outras vezes a gente faz uns 

eventos, uma festas, porque é assim que a gente vive de luta, mas de alegria, tem que 

dá valor na terra, mesmo com a dificuldade. [...] quem tem roça é isso, planta, 

planta, pra colher mais tarde (Entrevista concedida dia 01/05/2012). 

 

 

Passada essa fase inicial do assentamento, da adaptação, dos ajustes nos lotes, de 

“amansar” a terra, a produção tende a render, a aumentar e são esses excedentes que as 

agricultoras e agricultores trocam e vendem a medida que conseguem mensurar o valor do 

trabalhos aplicado por elas/eles e da negociação com os mercados locais, que são urbanos, 

pelas suas localizações, mas essencialmente rurais pela composição (SANTOS, 2009). 

As fases seguintes as aquisições de lotes, das formas de produção e dos subsídios para 

transportar e vender o excedente têm sido um empecilho para as agricultoras e agricultores 

rurais em todo Brasil. Há um intenso diálogo entre o INCRA, o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério da Agricultura e Abastecimento, visando 

fortalecer o Programa da Agricultura Familiar dentro dos assentamentos rurais de reforma 

agrária. 
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Mesmo em parcerias com órgão estaduais e locais, as maiores dificuldades estão no 

transporte e na inspeção dos produtos advindos dos assentamentos. No Tocantins, vinte seis 

assentamentos entraram com requerimento junto ao MDA, INCRA e RURALTINS para que 

essa situação fosse solucionada, mas até momento, não haviam recebido respostas. 

Diante do descaso ou do não atendimento, quarenta agricultoras rurais ocuparam uma 

sala do RURALTINS e saíram apenas após serem recebidas pelo Secretário Estadual de 

Agricultura do Tocantins. Essas mulheres alegaram que, mesmo organizando uma central de 

distribuição de alimentos, elas não conseguiam vender porque os produtos não eram 

inspecionados, ou não havia ninguém competente para fazer a inspeção. 

De acordo MST local (TO), foram seis meses de pressão para que a lei fosse editada e 

levada a voto. Ainda de acordo o MST, dez mulheres montaram acampamento para 

acompanhar o andamento da Lei 2.673 (Figura 17) que criaria um sistema unificado para 

inspeção sanitária de produtos advindos da agricultura familiar dos assentamentos 

tocantinenses. Um benefício não apenas para as/os agricultoras/es, como para a sociedade 

tocantinense, rural e urbana. 

Os principais pontos a receberem os produtos, são as feiras livres dos municípios que 

agregam os assentamentos, (Porto nacional, Gurupi, Dianópolis, Araguaína, Paraíso, Colinas 

dos Tocantins, Alvorada, Arraias, Guaraí e municípios da Região do Bico do Papagaio, do 

Estado do Maranhão e Pará) e a capital Palmas, cujas principais feiras de distribuem em 

regiões (Plano Diretor Norte, Plano Diretor Sul, Plano Diretor Central, Taquaralto e Aurenys 

I, II, III e IV), sendo as três principais a Feira do Aureny II, da 307 Norte e da 304 Sul 

(SEAGRO – TO, 2012). 
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Figura 17 – Lei estadual de vendas de produtos da agricultura familiar. Fonte: MDA 

 

Temos uma ressalva diante da questão da agricultura familiar. Sabemos que essa é 

uma política do Estado para assistir as famílias no campo. Porém, as políticas que envolvem a 

agricultura familiar estão prioritariamente preocupadas com o trabalho, produção e a renda no 

campo. Não há um viés social que integre as mulheres nessa política pública. Isto é: 

Passar do enfoque trabalhista para o de gênero implica algumas dificuldades. [...] 

Pressupõe-se que o que é bom para o conjunto dos membros da família é 

necessariamente bom para a mulher. Isto se reforça pelo fato de que o conceito de “ 
agricultura familiar” , que desde o início dos anos 90 tem ampla aceitação tanto no 

meio acadêmico, como entre os técnicos e os próprios agricultores, implica em uma 

visão, senão totalmente harmônica da família rural, pelo menos baseada na ideia de 

que os conflitos entre os cônjuges, e entre estes e seus filhos, podem ser resolvidos 

sem extrapolar a esfera doméstica. Porém, a nosso ver, há uma questão tão 

fortemente enraizada na tradição patriarcal que tocar nela significaria, sem dúvida, 

desvelar um conflito profundo, sem nenhuma solução fácil à vista, e esta questão 

tem a ver com a herança da terra (PAULILO, 2000 p. 4-5). 

 

 

Não estamos afirmando que essas não são conquistas importantes para as camponesas 

e os camponeses, pelo contrário, a partir delas tem se a premissa de que a divisão de classe, ou 

a diferença entre elas podem estar sofrendo algumas mudanças estruturais, e ainda que 

pequenas, são significantes. Mas isso não rompe com as opressões de gênero, em alguns 

casos, até reforçam.  

Entendemos que sendo uma conquista para o grupo familiar, torna-se uma conquista 

para essas mulheres, mas a forma como ela é implantada, é que irá definir as relações de 
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produção dos gêneros, bem como da possível emancipação da mulher com essa produção. 

Nos assentamentos onde as camponesas fazem parte do movimento de mulheres, essa noção 

também está presente. Isso corrobora com o pensamento de Medeiros (2008, p. 11): 

 

 

A percepção da condição de subordinação não é decorrência imediata da 

participação na luta, mas em especial da forma como essa participação se dá. Nesse 

sentido, torna-se central analisar o processo pelo qual se dá a constituição desses 

novos lugares das mulheres. A questão subjacente é a de como se constituem 

possibilidades de desnaturalização da dominação. Como a observação do processo 
de constituição dos movimentos sociais nos indica, não há nada de miraculoso nisso. 

Trata-se de um trabalho cotidiano de (re)socialização (de homens e mulheres), que 

nem sempre tem continuidade. 

 

 

  Outras conquistas relatadas pelas mulheres nos assentamentos em que fizemos nossas 

análises foram conquistadas através de parcerias com ONGs, como a Casa Oito de Março, 

com as universidades e institutos, principalmente, a Universidade Federal do Tocantins 

(UFT), Universidade do Tocantins (Unitins), Instituto Federal do Tocantins (IFTO) que 

auxiliaram com pesquisas ou serviram de mecanismos de diálogos entre os movimentos 

sociais com o Governo Federal e Estadual. 

Estas entidades e instituições apresentaram projetos junto a outras entidades e 

instituições nacionais demonstrando as condições me que vivem as mulheres em seus 

respectivos assentamentos. No estado do Tocantins, pesquisas realizadas pelo Núcleo de 

Estudos Urbanos, Regionais e Agrários (NURBA/UFT) expuseram a forma como as mulheres 

se organizam dentro dos acampamentos e na condição de assentadas.  

Tais estudos evidenciaram que nos anos de 2009-2010, as mulheres representavam a 

metade da população em assentamentos rurais no Tocantins, mas representam apenas 28% 

das/os beneficiárias/os e das propensas as receberem créditos fundiários e demais 

empréstimos (SANTOS, 2010). Os cursos oferecidos pelo RURALTINS, também não são 

destinados às mulheres, e quando ocorrem, estão ligados aos artesanatos, economia doméstica 

ou que reforçam os papéis e as tarefas de mulheres. Sobre isso a “Entrevistada E” argumenta: 

 

 

O povo acha que ser mulher é cozinhar, lavar, costurar. Coitados! Se eles viessem 

aqui no assentamento um dia, ia ver que os homens nunca que ia dá conta do nosso 

serviço. [...] Cuidar de menino, de roça, da farinha, dos bichos, capinar, ir pra feira 

sábado meio dia e voltar no domingo de tarde, ainda tem as reuniões. Ai vem o 

RURALTINS e quer dá curso de corte e costura, de cabelereira e de economia 

doméstica. Até parece (risos) que as mulheres aqui não sabem disso. Se eles vierem 
de novo com essa, a gente é que vai ensinar pra eles o que é poupar o almoço pra 

comer na janta e no almoço do outro dia (risos). É cada uma viu?! Mas tem mulher 

aqui que não tem consciência disso não e aceita essas presepadas do RURALTINS. 

(Entrevista concedida dia 01/05/2012). 
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Encontramos nos assentamentos as mesmas condições analisadas por Santos (2009). A 

separação entre trabalho produtivo e reprodutivo por gêneros se traduz na divisão espacial do 

assentamento, onde o espaço público da roça, do futebol, do boteco e da militância é 

masculino e o privado feminino, a casa e o lote. A igreja quando existe, destaca-se como lugar 

de convívio social para a maioria das assentadas. O lugar de atuação de mulheres e homens 

está diretamente ligado aos espaços em que são cotidianas as suas ações.  

Daí a importância de se romper com a esfera de que a vida privada está fora do campo 

de ações. São nesses espaços que as mulheres conseguem se comunicar, e são a partir deles 

que elas se tornam púbicas, visíveis e atuantes. É preciso salientar que o movimento de 

mulheres no campo do Tocantins não se constitui apenas de ações de contestação, mas, 

sobretudo, da construção do cotidiano nos assentamentos, sob o risco de que as velhas 

relações de gênero, de violências, opressão submissão e invisibilidade tomem espaço. 

Essa é outra nuance do movimento de mulheres no campo. De contestar os espaços, 

que independe de ser público ou privado, e sim de que sejam espaços de todas/os. 

A partir desses espaços, antes tidos como apenas privados, que as assentadas 

conseguem dialogar com o Governo Federal, com outras assentadas e militantes de outros 

assentamentos e de outros estados, com outros movimentos e conquistam recursos e ações 

dentro e fora do âmbito dos seus assentamentos, importantes não só para as mulheres, mas 

para as comunidades em que elas estão presentes e atuantes. Daí a importância do diálogo 

com outros movimentos e segmentos sociais. 

No contexto tocantinense, onde as políticas de infraestruturas ainda estão sendo 

implantadas, é sumariamente importante a presença dos movimentos sociais no debate de 

onde e como elas devem ser implantadas, sob o risco de, em ultima instância, perderem a 

oportunidade de serem contemplados ou assistidos por elas. 

Os movimentos sociais, incluindo aí o de mulheres camponesas, tem essa 

oportunidade que outros movimentos em outros estados da federação não tiveram e tem por 

isso, uma tarefa maior, que é a de desfazer políticas antigas e viciadas, ou de administrações 

que os excluem de serem beneficiários das mesmas. 

Dois exemplos recentes são os investimentos em projetos em assentamentos que 

tinham como principal beneficiário o homem chefe de família, e que agora atende as mulheres 

chefes de famílias e as assentadas que apresentem condições de produzir, independente do 

estado civil e da quantidade de filhos; e a implantação do Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), cujos movimentos tocantinenses foram pioneiros na 
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petição da execução do Pronatec voltados prioritariamente para o campo, inclusive com sede 

em assentamentos e com qualificação de professores do campo. 

Os resultados foram considerados ótimos, tanto pelo MST e MAB, mas as articulações 

de mulheres nesses dois movimentos ainda não quiseram remeter nenhuma posição, 

justificando que é preciso saber como serão essas políticas, quem serão de fato assistidos/as 

para assim defenderem um posicionamento. Mesmo o investimento em mulheres preciso ser 

avaliado ressalta essas mulheres, uma vez que, alguns homens forçam suas mulheres a 

participarem dessas políticas, não visando sua independência, mas ao contrário, submetendo-

as aos seus desmandos, mesmo sendo ela a beneficiaria principal. 

E são para essas avaliações que o movimento de mulheres no campo no Tocantins 

precisa-se articular com outros segmentos sociais, numa tentativa de fornecer a essas 

mulheres respostas significativas as suas lutas e demandas. Frente a isso: 

 

 

Colocam-se questões tanto relacionadas à continuidade de algum nível de militância, 

quanto referentes à participação de mulheres comuns que, no jargão dos movimentos 

sociais, constituem a “massa” ou a “base”. Essa participação parece não subsistir 

sem a presença de mediações, capazes de problematizar condições anteriores, a 

partir da vivência de experiências diferenciadas que tendem a provocar um 

reordenamento de relações e, consequentemente, novos conflitos. Produto do 

encontro entre concepções distintas sobre o lugar da mulher, eles percorrem desde 

os espaços públicos até o interior do lar, desdobrando-se em questionamentos, mas 
também em reprodução da submissão (MEDEIROS, 2008 p. 12).  

 

 

Ainda para a autora, a tentativa de superar esses impasses é visível em alguns 

movimentos sociais, mas sua introjeção é um processo lento para além do círculo restrito dos 

que estão à frente nas lutas, dos passam por cursos de formação etc, onde uma reordenação de 

lugares é mais visível e construída cotidianamente. 

Justificam-se aí as relações entre as redes de movimentos sociais. Para além dos 

limites dos lotes, dos barracos e das marchas. Transitando de um espaço físico dos debates, 

para um espaço social, das redes de comunicações, informações e solidariedades. As figuras a 

seguir mensuram uma parte dos limites extrapolados para além dos lugares de resistências, do 

espaço privado, tornando o cotidiano público, assim como suas demandas. 
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Figura 18 – Conquistas de verbas para as mulheres assentadas. Fonte: CBN/Jornal do Tocantins 

 

 

 

 
Figura 19 – Demandas entregues a Presidente Dilma Rousseff. Fonte: Conexão Tocantins 
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Figura 20 – Parcerias entre Movimentos sociais e instituições públicas federais. Fonte: IFTO 

 

 

 

 

4.3 ONG’s, sindicatos, associações, partidos, universidade – As redes 

 

Unir ideias, reunir demandas não é ma tarefa fácil para qualquer movimento social, ou 

organização que busque o bem estar de uma população. 

Sem dúvida, nesse processo, a presença de agentes de organizações – seja sindicato, 

movimento pastoral, organizações não-governamentais (ONGs), etc. – é fundamental, na 

medida em que têm um papel central na desnaturalização de determinados comportamentos, 

em uma dura batalha de se levar a pensar em reorganizar e refazer práticas do cotidiano 

(MEDEIROS, 2008). 

As lutas e ações das mulheres camponesas e trabalhadoras rurais no Estado do 

Tocantins acompanham as dinâmicas de articulações de movimentos de mulheres já 

consolidados em outros estados do Brasil, pois estão de acordo com as demandas nacionais e 

a tem agendas semelhantes de lutas e articulações.  

Os movimentos de mulheres camponesas e trabalhadoras rurais com maiores 

expressões trazem no histórico de suas formações e organizações, muitas lutas, empecilhos de 
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toda ordem, e para se fazerem presentes e atuantes, tiveram que firmar parcerias e formar 

alianças, de modo que constituem, atualmente, uma rede de solidariedade, de articulações e 

organizações que servem de parâmetros para outros movimentos, ou para eles próprios, a 

medida que, se espacializam e territorializam suas lutas e bandeiras em espaços diferentes 

com pouca ou nenhuma resistência a opressão. 

No caso do Movimento de Mulheres rurais/camponesas do Estado do Tocantins, tais 

trajetórias seguem semelhantes a de movimentos já organizados anteriormente em outros 

estados como São Paulo e Paraíba, e tiveram as mesmas dificuldades de identidade e de 

atuação que os movimentos sociais de mulheres na região Sul, especificamente no Estados de 

Santa Catarina. 

Nesse sentido é que o envolvimento com outros agentes e segmentos sociais como 

ONGs, associações, sindicatos, instituições, teóricos e acadêmicos (militantes) e outros 

movimentos sociais torna-se vital para que um movimento social consiga se emancipar e 

emancipar suas lutas em determinado espaço. 

A luta segue em direção da igualdade, e para isso, os percursos passam por políticas 

públicas voltadas para essas mulheres com espaços e tempos diferentes. Logo, reconhecer as 

diferenças no campo, é uma alternativa de se buscar a igualdade de direitos, de espaços, de 

respeito e da construção do cotidiano. Portanto: 

A dimensão estratégica das políticas públicas está no reconhecimento pelo 
Estado das mulheres sujeitos sociais: agricultoras familiares, assentadas da 

reforma agrária, acampadas, pescadoras artesanais, ribeirinhas, quilombolas, 

indígenas e as agroextrativistas. São trabalhadoras rurais portadoras de 

diferenças, de práticas sociais, culturais e sexuais diversas; são portadoras de 
conflitos, construtoras de alianças com seus pares, cujas práticas sociais são 

marcadas por mudanças e permanências (SILVA, 2009 p. 02). 
 

 

As ditas jornadas de lutas são os resultantes das alianças e das redes firmadas. Desde 

os atos contestatórios, das passeatas, marchas, até as ocupações, eventos pequenos (locais), 

médios e grandes (regionais e nacionais) e mundiais (de escala e mobilizações globais) são 

construídos conjuntamente. Dessa forma um movimento social só consegue levantar suas 

bandeiras a partir do momento que se conecta com outros segmentos, que dialoga com outras 

organizações e que negocia seu espaço com outros movimentos. 

Esse é o caso do movimento de mulheres no campo no Estado do Tocantins. 

A primeira luta é a mesma travada por outros movimentos sociais de mulheres no 

Brasil – a da identidade. Sobretudo, da identidade com campo, historicamente reconhecida 

como masculina. De acordo Paulilo & Silva: 
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O que a ressignificação do “ser camponês” nos diz é que a prática dessas mulheres 

está levando à construção de uma nova identidade. O fato atrai logo muitas críticas. 

A principal delas é que o termo “camponês” não é uma categoria nativa de muitos 

grupos considerados como parte do campesinato nacional. Em que pese a veracidade 

da contestação, deve-se recordar que o termo apareceu sempre em situações de luta, 

como foi o caso das Ligas Camponesas nos anos anteriores ao Golpe de 1964. Joan 

Scott, em seu belíssimo artigo “Experiência”, nos diz que “não são os indivíduos 

que têm experiência, mas os sujeitos é que são constituídos através da experiência”. 

Afirma também que “a identidade é um terreno de contestação, o local de exigências 
múltiplas e conflitantes”, e que, se não a historicizarmos, perdemos seu sentido 

(PAULILO & SILVA, 2007 p. 400-401). 

 

 

Se na cidade ou nos ambientes urbanos, os trabalhos realizados pelas mulheres ou 

relegados a elas não são reconhecidos ou remunerados tais como aqueles que são executados 

e destinados aos homens, no campo a situação não muda. Se de um lado o trabalho doméstico 

não é reconhecido, ou é mal remunerado, no campo esse mesmo trabalho adquire condições 

mais precárias e sem qualquer remuneração. 

A “dona de casa” urbana pode contar com o auxílio de algumas tecnologias para o lar 

(apesar de isso não diminuir a exploração feminina, até porque são as mulheres que 

continuam responsáveis por ele), enquanto que no campo essas possibilidades vão depender 

de outras tecnologias como a distribuição de energia elétrica e água, entre outros. O serviço 

doméstico, apesar de desvalorizado na cidade é um trabalho remunerado, no campo, quase 

sempre faz parte do “pacote” de trabalho e condição de emprego do caseiro 

(marido/companheiro). 

São tantos os tipos de desigualdades no campo em que as mulheres estão submetidas 

que seus movimentos, posturas e articulações também se encontram divididas. Essa é uma 

realidade nacional e, por consequente, também está presente no Estado do Tocantins.  

Dessa forma, encontramos diversas formas de pensamento sobre movimento de 

mulheres em nossos trabalhos de campo. Até mesmo mudanças de posturas e reflexões, dando 

diferentes direções para a organização das mulheres no campo tocantinense. 

Essas mudanças mais dividiram do que encaminharam a organização das mulheres 

camponesas e trabalhadoras rurais no Tocantins. Mas como ressaltado anteriormente, as lutas 

travadas, os diálogos, as articulações e até o desentendimentos são formas de experiências e 

amadurecimento para que se consolide um movimento de mulheres, da mesma forma em que 

preparam essas mulheres para o confronto de ideias e ideais (sexistas) de todas as formas, 

inclusive, entre elas.  
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Dessa forma, além das articulações, há possibilidades de diferenciações e 

rompimentos entre os agentes e segmentos sociais, e nem sempre isso pode ser apontado 

como um aspecto negativo para a luta das mulheres.  

Para Garcia: 

 

Além dessa forma de participação diferenciada em movimentos sociais, as 

trabalhadoras rurais no Brasil incrementaram sua visibilidade coletiva 

através do sindicalismo oficial. O departamento rural da CUT e a CONTAG 
foram as primeiras organizações em mobilizar as mulheres sob as bandeiras 

de reconhecimento de direitos trabalhistas e previdenciários e demanda de 

acesso a serviços de saúde, desde meados dos anos de 1980 (GARCIA, 2004 
p. 170). 
 

 

Logo, longe de significar estagnação ou rompimentos, em última instancia, pode estar 

havendo uma dinamização das relações e dos interesses e demandas dos movimentos sociais e 

dos agentes e segmentos sociais. É preciso, contudo, haver o cuidado de que as dinâmicas não 

subalternizem mais uma vez as lutas das mulheres camponesas. 

Tomando por pressupostos tais organizações, evidenciam-se algumas formas de 

organização do movimento de mulheres no campo no Tocantins, influenciados e direcionados 

por movimentos sociais, como o MST, MAB, MMC (Movimento de mulheres Camponesas), 

MMA (Movimento de Mulheres Agricultoras), MMTR (Movimento de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais), MMM (Marcha Mundial das Mulheres), alguns partidos políticos, 

como o PT (Partido dos Trabalhadores) e PC do B (Partido Comunista do Brasil). Também 

fazem parte do cerne desse movimento a ONG Oito de Março, o Grupo Dina Guerrilheira e 

demais segmentos que serão abordados doravante. 

Faremos uma descrição dos segmentos, instituições e movimentos buscando visibilizar 

a rede de contatos e comunicações estabelecidas entre e por essas mulheres. Nesse momento 

do trabalho, perde-se um pouco do fluxo de leitura, e mesmo do raciocínio sobre as funções 

que as instituições e os diversos segmentos representam para o desenvolvimento, no entanto, 

essa descrição dimensiona a construção de um diálogo, evidencia o processo pelo qual essas 

instituições e segmentos participam ao estarem associadas às lutas dessas mulheres, bem 

como visibiliza as transformações tidas como consistentes para essas mulheres. 
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 Das Instituições, Grupos e Núcleos de Pesquisas 

 

 Universidade do Tocantins (Unitins)      

 

Fundada em fevereiro de 1990, a Universidade do Tocantins estruturou-se como 

Instituição de Ensino Superior em forma de autarquia. Em 1996, foi autorizada a criação da 

então Unitins - Fundação Universidade do Tocantins. Foi constituída como uma Fundação 

Pública de Direito Privado, mantida por entidades públicas e particulares, com apoio do 

Governo do Estado, tendo sede e foro em Palmas e atuação em todo território nacional.  

A Unitins tem o ensino voltado para a produção e difusão do conhecimento científico, 

sociopolítico e cultural com o objetivo de formar profissionais qualificados e comprometidos 

com o desenvolvimento do Estado do Tocantins e do Brasil, por meio da oferta de cursos 

presenciais e os de ensino a distância, ofertados através do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB). 

Através de atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão tem participado de 

ações e realizado atividades ao longo do Estado do Tocantins, sobretudo, nos assentamentos 

rurais. Dessas ações e atividades resultaram alguns trabalhos importantes, tanto no âmbito da 

pesquisa como para as estratégias de ações nos assentamentos. 

Apesar da sua importância como instituição, fez poucas parcerias com movimentos 

sociais no estado. Através de pesquisa no banco de pesquisa projetos e da biblioteca da 

instituição, não encontramos nenhum trabalho e/ou pesquisa junto aos movimentos sociais, 

mas encontramos dois trabalhos de grupos de pesquisas da instituição que aborda as questões 

das mulheres no campo. Como os trabalhos intitulados: As mulheres ribeirinhas do município 

de Couto de Magalhães na região noroeste do Estado do Tocantins (2005); Trabalho docente e 

profissionalismo: uma análise sobre gênero, classe e profissionalismo no trabalho de 

professoras e professores de classes populares e do campo (2007). 

Além desses trabalhos, a instituição realizou um atividades em parceria com SEBRAE 

– TO, uma atividade voltada para algumas assentadas nos municípios de Porto Nacional, 

Brejinho do Nazaré e Palmas com o tema “Histórias de sucesso: mulheres empreendedoras 

negócios coletivos: Região Norte”, visando incrementar ideias de associativismo e da 

agricultura familiar.  

Não encontramos outras atividades ligadas aos movimentos de mulheres, mas há 

sempre presença de alunas/os e professoras/es desta instituição em eventos ou em ações cujo 

movimento de mulheres estão engajadas, mesmo sem representar a Unitins. 
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 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO é 

resultante da integração da Escola Técnica Federal de Palmas e da Escola Agrotécnica Federal 

de Araguatins e foi criado em 2008, que instituiu também a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica. 

Tem como objetivo proporcionar desenvolvimento educacional, científico e 

tecnológico no Estado do Tocantins por meio da formação pessoal e qualificação profissional 

e ser referência no ensino, pesquisa e extensão, com ênfase na inovação tecnológica de 

produtos e serviços, proporcionando o desenvolvimento regional sustentável. Estrutura-se em 

três eixos – educação, cidadania e desenvolvimento sustentável.  

Não encontramos nenhuma atividade ou ação que ligue essa instituição aos 

movimentos sociais. Todavia, a instituição agrega o “Projeto Mulheres Mil”, dando suporte 

técnico e tecnológico, além de toda e infraestrutura e professoras/es ou palestrantes 

parceiras/os. 

 

 

 Programa Mulheres Mil 

 

O programa busca a inclusão social, por meio da oferta de formação focada na 

autonomia e na criação de alternativas para a inserção das mulheres no mundo do trabalho. É 

um programa voltado para as mulheres na cidade, mas como atende, prioritariamente, 

mulheres em regiões pobres ou periféricas, tiveram que reavaliar suas dinâmicas, já que 

estavam atendendo mulheres que eram e são da zona rural, e que fazem parte da dinâmica e 

relação campo-cidade no Tocantins. 

De acordo com a coordenadora do projeto no Estado do Tocantins, por se tratar de 

mulheres em situação de vulnerabilidade social, essa pactuação visa apoiar o IFTO na 

articulação, junto a outros ministérios, e o poder público local para apoiar nas demandas em 

áreas tais como de saúde e assistência social, elevação de escolaridade e a inserção no Mundo 

do Trabalho. Além disso, o projeto pedagógico requer articulação de parceiros para contribuir 

com a oferta do curso de qualificação profissional. Ainda de acordo a coordenadora: 

 

 

Uma das atribuições com o apoio da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres, com quem a Eletrobras Eletronorte também assinou um Acordo 
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de Cooperação Técnica, será facilitar a articulação dos institutos federais 

com os gestores públicos, a partir da integração com as políticas, programas 

e projetos com foco em gênero, raça e etnia. A pactuação busca também 
parceiros da sociedade civil para contribuir na inserção no mundo do 

trabalho dessas alunas evidentemente dentro de suas capacitações que 

levarão em conta a oferta de mercado, a vocação dos municípios e as 

condições de oferta de cursos pelos Institutos (IFTO, 2011). 
 

 

O Projeto Mulheres Mil está inserido no conjunto de prioridades das políticas públicas 

do Governo Federal, especialmente nos eixos promoção da equidade, igualdade entre sexos, 

combate à violência contra mulher e acesso à educação. Foi concebido em parceria com o 

governo canadense em 2008. 

No estado já foram atendidas mais de 150 mulheres, nos campi de Araguatins, Gurupi 

e Palmas oferecendo cursos de Horticultura, Capacitação em organização, higienização, 

limpeza e saúde do ambiente e Curso Básico de Qualificação Profissional em Camareira, 

doceira e palestras no âmbito da agricultura familiar.  

 

 

Figura 21 – Parcerias Projeto Mulheres Mil. Fonte: IFTO 

 

 

 

 Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 

Entre as instituições de ensino superior, a UFT tem sido a principal parceira dos 

movimentos sociais no estado. Além das pesquisas que analisam como os movimentos sociais 

se organizam e organizam suas demandas no estado, a instituição também participa de ações e 

articula atividades conjuntamente com outros agentes e segmentos sociais em parceria com os 

movimentos. 
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Entre os principais parceiros estão os cursos de ciências humanas e ciências sociais 

aplicadas. Ao realizar pesquisa no banco de dados da instituição, é fácil encontrar trabalhos 

que abordem e analisem os movimentos sociais no Tocantins em todos os níveis de pesquisas. 

Desses trabalhos e dos que estão disponíveis encontramos pelo menos quatro que estão 

diretamente ligados às ações do movimento de mulheres no campo no estado do Tocantins. 

Além dos trabalhos, há atividades de pesquisas e extensões realizadas pelos núcleos de 

pesquisas. Sendo os mais atuantes junto aos movimentos sociais e ao movimento de mulheres 

nos campo o Núcleo de Estudos das Diferenças de Gênero (NEDiG) e o Núcleo de Estudos 

Urbanos, Regionais e Agrários (NURBA). 

 

 Núcleo de Estudos das Diferenças de Gênero (NEDiG) 

 

O Grupo de Pesquisa do NEDIG - Núcleo de Estudos das Diferenças de Gênero 

(Institucionalizado pela UFT em 2008) vem atuando dentro da UFT desde 2002, integrando 

pesquisadores de diferentes programas. Tendo várias linhas de pesquisa centradas na chamada 

questão da mulher e estudos de gênero.  

De acordo as atuações, nesses últimos anos as/os integrantes do Grupo participaram 

ativamente (através de suas/seus pesquisadora/es) de Congressos, encontros e seminários 

nacionais e internacionais, nos quais suas pesquisas foram difundidas, juntamente com o 

nome da UFT e das instituições financiadora, além de publicações, principalmente, na 

divulgação de pesquisa de seus membros.  

Desde a sua criação vários projetos foram aprovados em linhas de fomento, com o 

CNPQ, CAPES, Secretaria Especial das Mulheres, FAPTO. Vários membros do grupo 

encontram-se fazendo capacitação em nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado, além de 

alunos do PIBIC/CNPq e PIVIC/FAPTO. E são através dessas pesquisas que ocorrem a 

interação entre o NEDiG e os movimentos sociais. 

Por ser um núcleo que trata das questões de gênero, tem sido um importante parceiro 

do movimento de mulheres no campo, que além das pesquisas, tem fomentado espaços de 

diálogos e debates entre esse movimento e outros segmentos e agentes sociais, bem como de 

uma aproximação da comunidade acadêmica e da sociedade civil tocantinense. 

Em algumas atividades acadêmicas e ações de extensão atua com outros grupos e 

núcleos de pesquisas da UFT como o Núcleo de Estudos Urbanos, Regionais e Agrários 

(NURBA/UFT).  
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Figura 22 – Parcerias entre NEDiG e Caso Oito de Março. Fonte: Casa Oito de Março. 

 

 Núcleo de Estudos Urbanos, Regionais e Agrários (NURBA/UFT) 

 

Denomina-se um grupo de alunos e professores que deram início, no ano de 2003, a 

uma série de discussões sobre temas pontuais da Geografia e ciências afins, de modo que 

resultou na ideia de se criar um grupo de pesquisa que tivesse como objetivos, aprofundar nas 

questões teóricas sobre o urbano, o agrário e o regional, organizar linhas de pesquisas sobres 

esses três temas e orientar e executar trabalhos de pesquisa nessas áreas, em nível de 

graduação e pós-graduação.  

A consolidação do grupo de estudos e pesquisas foi institucionalizada em 2004, junto 

ao Colegiado do Curso de Geografia com o título de Núcleo de Estudos Urbanos, Regionais e 

Agrários – NURBA. É reconhecidamente o núcleo de pesquisa que mais atua junto aos 

movimentos sociais no Tocantins, entre eles, o movimento de mulheres no campo. 

Entre seus membros estão dois pesquisadores de forte atuação nacional junto aos 

movimentos sociais, o Professor Doutor Elizeu Ribeiro Lira e o Professor Doutor Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira, que visando dar visibilidade e publicações aos trabalhos realizados 

pelo núcleo criaram o Blog NURBA/UFT onde é possível encontrar pesquisas atuais/recentes 

sobre os movimentos sociais no espaço tocantinense. 

Sobre a temática de gênero e movimentos sociais feminismos e movimentos de 

mulheres no campo têm se nota, até a redação deste trabalho, de pelo menos quinze trabalhos, 

pesquisas ou artigos publicados e mais outros cinco relacionando como tema relevante. 
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Figura 23 – Ações do NURBA/UFT. Fonte: NURBA. 

 

 

Através das parcerias com os movimentos sociais e dos seus grupos e núcleos de 

pesquisa, a UFT tem realizado eventos, atos e acompanhados as articulações dos movimentos 

sociais no Estado e manifesta seu apoio ao movimento de mulheres no campo Tocantinense 

(Figura 24). 

 

 

Figura 24 – Evento reunindo grupos/núcleos de pesquisa. Fonte: UFT. 

 

 



189 

 

 Das Organizações, Entidades, Fóruns e Grupos de Trabalhos 

 

 FAOR – Fórum da Amazônia Oriental 

 

O Fórum da Amazônia Oriental (FAOR) é uma rede mista de entidades populares, 

Organizações Não Governamentais e movimentos sociais, que tem como missão intervir nas 

políticas públicas econômicas, sociais e ambientais desenvolvidas no âmbito da Amazônia 

Oriental (FAOR, 2010).  

Especificamente, é um espaço de debate para as minorias sociais (movimentos, 

organizações, associações, colaboradores, entre outros), é concebido como Fórum de debate, 

mobilização e fortalecimento do movimento social na cidade e no campo. 

O FAOR se organiza a partir da produção coletiva de Observatórios da Cidadania, que 

vem se consolidando como um instrumento de monitoração e proposição de políticas públicas 

de desenvolvimento sustentável e democrático na região. Algumas entidades e segmentos 

sociais fazem parte da rede FAOR e proporcionam e/ou delegam aos seus militantes a missão 

de articular sujeitos coletivos, trabalhando uma noção de redes visando fortalecer ações 

coordenadas em torno de consensos pactuados em Conferências e Grupos de Trabalho 

temáticos, cujo ponto principal é a comunicação e a cooperação interinstitucional.  

O FAOR nasceu em 1993 durante a “I Conferência da Sociedade Civil Organizada 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: Combate à Fome e à Miséria na Amazônia no 

Pará”.  Atualmente, o FAOR atua em quatro estados da Amazônia Oriental: Amapá, 

Maranhão, Pará e Tocantins, constando com aproximadamente 300 entidades afiliadas. 

No Estado do Tocantins tem como parceiros a Via Campesina, Movimento de 

Atingidos por Barragens (MAB) e a Casa Oito de Março. Ajudou organizar eventos sobre 

criminalização dos movimentos sociais no Tocantins, sobre soberania alimentar, e no que diz 

respeito ao movimento das mulheres no campo do Tocantins, vem auxiliando na divulgação 

de ações, dos eventos que as envolve e tem dado assistência a partir de membros de entidades 

que fazem parte da sua rede como o MAB e a Casa Oito de Março. 

Seu papel central para o movimento de mulheres no campo está na divulgação e 

comunicação sobre as ações do movimento entre as entidades, para a sociedade civil e 

aproximando as ações do movimento de um debate teórico e acadêmico que ajuda na ênfase e 

nas justificativas sociais do movimento. 
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Figura 25 – Conferência FAOR. Fonte: Casa Oito de Março. 

 

 

 Grupo Feminista Dina Guerrilheira 

 

Em 2009, o Grupo de Mulheres Dina Guerrilheira iniciou com a proposta de estudo de 

gênero e feminismo, articulando os associados do Centro de Direitos Humanos de Palmas 

(CDHP) e militantes de outras organizações, por entender a debilidade da compreensão e de 

ações sobre os direitos das mulheres.  

O grupo se consolidou e em 2010, as integrantes definiram o nome e o caráter da 

articulação como: Grupo Feminista Dina Guerrilheira, ampliando a perspectiva de estudo para 

também a construção de ações dentro da temática. O feminismo como uma bandeira política, 

estabelece ao grupo uma visão crítica das relações sociais na dinâmica do capitalismo na 

compreensão da luta de classes, é por essência um grupo anticapitalista.  

Em seu trabalho envolve com mulheres e homens de entidades e movimentos sociais, 

universitários e trabalhadores, cujas principais metas são disponibilizar materiais de formação 

sobre direitos das mulheres, o feminismo e os direitos humanos, realizando cursos e oficinas 

sobre a temática do grupo, fomentando o debate feminista, de gênero e dos direitos humanos 

dentro das entidades e movimentos sociais. 

Tem um denso diálogo com cursos da Universidade Federal do Tocantins (UFT), 

ministrando em alguns deles a Oficina “Gênero e Feminismo”. Por consequência foram 

parceiros na construção e no lançamento da Cartilha “Feminismo: o que você tem haver com 

isso?” e na organização do II Encontro do Fórum de Lutas por Trabalho, Terra e Cidadania, 
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sendo um dos importantes defensores da organização de Cirandas nos movimentos para 

garantir a participação efetiva das mulheres. 

Articula e auxilia nas Jornadas de Lutas da Via Campesina no Tocantins, que ocorrem 

em todas as regiões do Brasil no mês de abril e a partir das mesmas, coordena algumas 

atividades como a Semana Nacional de Luta da Via Campesina, ocorrida, primordialmente, 

no mês de agosto. 

Desse envolvimento com as questões de gênero e com a Via Campesina é que o grupo 

aproximou-se do movimento de mulheres camponesas, sendo um dos incentivadores para que 

ocorra a articulação e organização de um movimento de mulheres no campo no Estado do 

Tocantins, e no tocante que lute pelas questões das mulheres, da terra e contra o capitalismo. 

 

 

 Casa Oito Março 

 

A Casa da Mulher 08 (oito) de Março é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, 

com sede em Palmas – Tocantins, e atuação desde oito (08) de março de 1998. Começou suas 

atividades como a ENCAMTO – Entidade Casas da Mulher no Tocantins, articulada e 

organizada através do trabalho da Pastoral da Mulher Marginalizada e Comunidade Santa 

Terezinha de Palmas e em 2000 se tornou Entidade juridicamente constituída.  

A Casa da Mulher Oito de Março tem como principal objetivo apoiar a luta das 

mulheres marginalizadas, em situação de prostituição, trabalhadoras rurais e em situação de 

vulnerabilidade social. Este trabalho é feito tendo como viés fundamental a equidade de 

gênero e formação nas seguintes áreas: sexualidade, saúde, direitos e comunicação em todo o 

Estado do Tocantins.  

Contribuiu para a instalação e avanço das seguintes redes no Estado: Fórum de 

Articulação de Mulheres Tocantinenses, Fórum Estadual de Lutas por Terra, Trabalho e 

Cidadania, Rede Txai de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, 

Comitê para participação nos Fóruns Sociais, Rede de proteção das mulheres que sofrem 

violência, Comitê Estadual de enfrentamento da exploração sexual, abuso e violência contra 

crianças e adolescentes, Comitê pela demarcação das terras do povo Krahô-Kanela; 

Coordena o Fórum AMT (Articulação de Mulheres Tocantinenses) desde 2001 e é 

ponto focal no Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência sexual, abuso e exploração 

sexual comercial de crianças e adolescentes.  
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Atualmente, a Casa da Mulher é organização presente em vários conselhos e participa 

da organização e formação de vários movimentos no Tocantins, entre eles: Movimento de 

Mulheres Camponesas, Movimento de Educação Popular e Saúde, Movimento de 

Catadores/as, Assembleias Populares, Grito dos/das Excluídos/as, movimentos de mulheres e 

movimento feminista, protagonismo juvenil.  

A Casa Oito de Março participa ativamente da elaboração e realização de conferências 

temáticas e institucionais, no desenvolvimento dos Conselhos de Direitos da Mulher, nas 

Conferências municipais, regionais e nacionais, das políticas públicas para as mulheres, assim 

como em conferências de outras áreas, de forma ativa e propositiva, exercendo uma função de 

pressão e ao mesmo tempo de controle social de relevante importância no Estado e no Brasil.  

 

 

 

 

Figura 26 – Sobre ações da Casa Oito de Março (MST). Fonte: Casa Oito de Março. 
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A nosso entender, a Casa Oito de Março é a principal entidade e agente de articulação 

do movimento de mulheres no campo do Estado do Tocantins. Não apenas pelas ações e 

atividades que cotidianamente envolvem as mulheres do campo, mas pela presença nos 

debates, pela articulação de ações e eventos que discorrem e divulgam as temáticas dessas 

mulheres e do movimento em si. 

É através da Casa Oito de Março que o movimento de mulheres no campo consegue 

dialogar com as associações de mulheres no estado, com outros movimentos de mulheres 

(regionais e nacionais) com os sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores rurais do Tocantins, 

FETAET, CONTAG, instituições de ensino superior (UFT, NEDiG/UFT, NURBA/UFT, 

IFTO) e é no Tocantins um importante ponto de apoio, organização e articulação da Marcha 

das Margaridas. 

 

 

Figura 27 – Sobre ações da Casa Oito de Março (Marcha das Margaridas).  

Fonte: Casa Oito de Março. 

 

 

 Das (pequenas) Associações e Sindicatos 

 
 

 ASMUBIP – Associação Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do 

Papagaio 

 

 

As mulheres da região do Bico do Papagaio no extremo norte do Estado do Tocantins 

nos limites da Amazônia Oriental, unidas a partir do cotidiano da luta pela terra e contra a 

grilagem nessa mesma região, criaram uma associação, a ASMUBIP (Associação Regional de 
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Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio), no ano de 1992, tendo como objetivo 

articular as quebradeiras de coco do Bico do Papagaio como sujeitos sociais do campo. 

 

 

Os objetivos não se limitavam por aí, elas visavam se organizar, primeiro, enquanto 

mulheres, formando núcleos de discussão de sua realidade e de auto formação nos 

núcleos, a fim de aumentar o nível de formação e organização das mulheres, para 
tomá-las cidadãs plenas, através do “projeto mulher”. Segundo, enquanto 

trabalhadoras rurais tirando seu sustento da quebra de coco babaçu e lutando pela 

preservação dos babaçuais, através do “projeto babaçu e agricultura familiar”, que 

visa a coleta e beneficiamento do coco, referente a extração de óleo e implantação de 

postos de compras de amêndoas de babaçu (ASMUBIP, 2010). 

 

 

Atualmente, a ASMUBIP é formada por 772 sócias, organizadas em 35 núcleos de 

base, abrangendo 11 municípios do Bico e divididas em 03 microrregiões, estabelecidas pela 

coordenação da associação. Esta coordenação é composta por 12 coordenadoras, 

trabalhadoras rurais, uma de cada município mais a coordenação geral.  

 

 

Desde o início desse movimento, a preservação e o uso sustentável dos recursos 

naturais, especialmente da palmeira babaçu, são uma preocupação principal. E 
acredita-se que, graças a valorização econômica, se conseguirá promover uma 

preservação muito eficiente dos babaçuais e se conseguirá gerar uma renda decente 

para as quebradeiras de coco babaçu. [...] E dentre as inúmeras funções que os 

babaçuais podem oferecer a população local, existe uma atividade considerada 

eminentemente feminina, que é a extração das amêndoas do coco babaçu, sendo por 

isso conhecidas como quebradeiras de coco babaçu (ASMUBIP, 2010). 

 

 

Apesar do potencial, se verifica na região a derrubada indiscriminada das palmeiras e 

aplicação de agrotóxicos nas pindoías (babaçu em estado inicial de crescimento) realizado 

principalmente pelos fazendeiros. Este quadro alarmante, assusta não somente as quebradeiras 

de coco, posto que pode ocorrer a extinção do babaçu na região (além da contaminação por 

agrotóxico de toda cadeia ecológica), ficando milhares de quebradeiras de coco sem a sua 

fonte de recursos e alimentação (ASMUBIP, 2010).  

 

 Maior conscientização das mulheres trabalhadoras rurais quanto ao seu papel na 

sociedade; 

 Inserção das mulheres nos cargos de diretorias das organizações à nível local, regional 

e estadual; 

 Introdução nos núcleos, nas comunidades e no seio familiar a discussão sobre relações 

de gênero; 
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 Fortalecimento da organização da associação com aumento do número de sócias e 

núcleos e da área de atuação da entidade; 

 Inserção da associação em fóruns e em cinco Conselhos Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CM DRS); 

 Mulheres capacitadas para gerir a associação e comercializar os produtos 

agroextrativistas; 

 Realização de denúncias sobre derrubada de babaçus e utilização de agrotóxicos nos 

brotos das palmeiras; aumento da conscientização sobre a importância dos babaçuais e 

do meio ambiente; entidade se tornou referência para a sociedade civil; 

 Aumento do reconhecimento das quebradeiras de coco babaçu á nível local, regional, 

estadual e nacional; 

 

O Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais no Bico do Papagaio, gesta-se no 

bojo da luta pela terra, concomitante com a espontânea resistência dos posseiros (homens e 

mulheres) em sua luta contra as grilagens de terra e pela preservação das palmeiras de 

Babaçu, que foram (e continuam sendo) um importante meio para garantir a segurança 

alimentar das famílias. Além do enfrentamento direto contra as grilagens de terras, estas 

famílias também enfrentaram (e ainda enfrentam) o intenso desmatamento das palmeiras de 

babaçu para a constituição de pastagens. 

 

 

 AMB/TO – Associação de Mulheres do Município de Buriti e outras entidades na 

Região do Bico do Papagaio 

 

O município de Buriti do Tocantins, situado no extremo norte da região, fica há 

aproximadamente cinquenta (50) quilômetros do encontro das águas dos rios Araguaia e 

Tocantins, mas é conhecido, sobretudo, pelas histórias de mulheres e homens que lutaram e 

lutam com latifundiários pela posse da terra. 

 Essas lutas forjaram mulheres que de acordo Santos (2012) são fortes, corajosas e 

determinadas. A maioria das pessoas do município leva uma vida modesta e de precariedades, 

o que motivou algumas mulheres a buscar um cotidiano de vida diferente. Elas almejavam de 

acordo Torres (2008, p. 01):  
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Construir uma vida diferente, com dignidade e prosperidade para si, filhos e netos. 

Assim, em 1988, as pelejas estimularam 108 mulheres quebradeiras de coco de 

babaçu a criar a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Buriti do 

Tocantins (AMB), a primeira na região.  

 

 

A partir da criação da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Buriti do 

Tocantins as mulheres passaram a sofrer represálias, discriminações e algumas inibições. 

Diante desse contexto, essas mulheres foram estimuladas a se articular com outros segmentos 

sociais que tinham os mesmos objetivos ou cunho político, e que viriam a auxiliar na 

articulação e/ou luta pela criação de uma organização que atendesse aos anseios por melhoria 

de renda, qualidade de vida e dignidade.  

Foi visando esse objetivo que as mulheres de trabalhadoras rurais de Buriti do 

Tocantins começaram um diálogo com a Via Campesina na Região do Bico do Papagaio e 

foram assistidas pela Via Campesina no sentido da formação política feminista e de mulheres 

e partir dessa formação, essas mulheres passaram a compor o movimento de mulheres no 

campo do Tocantins, e a fazer parte das suas articulações e organização. Outras associações 

fizeram o mesmo percurso social das mulheres trabalhadoras rurais de Buriti do Tocantins. De 

acordo Santos (2012, p. 86): 
 

 

No que se refere às atuações e ações sobre o espaço, têm maiores destaques a 

Associação Regional das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio 

(ASMUBIP); a Comunidade Sete Barracas (CASB); a Associação de Mulheres do 

Buriti (AMB); a Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais Quebradeiras de 

Coco Babaçu do Tocantins (AMTQC); o Movimento Sindical dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais (MSTTR), entre outros. 

 
 

Ainda de acordo a autora, ao perceber a atuação forte das mulheres bem como das suas 

organizações e articulações, o Estado do Tocantins tomou algumas medidas para ajudar a 

população a vencer algumas dificuldades, sobretudo, àquelas ligadas ao ambiente, e instalou 

no município de São Miguel do Tocantins - TO a Secretaria da Mulher Rural Extrativista e o 

apoio do Estado para organizar algumas associações que hoje são muito importantes para a 

região, como a Associação das Pescadoras de Axixá do Tocantins e a Associação das 

Ribeirinhas da Região do Bico do Papagaio, que reforçaram a discussão no campo 

socioambiental, além da luta pela criação da reserva extrativista, unindo-se à Associação das 

Mulheres Trabalhadoras Rurais Quebradeiras de coco babaçu (SANTOS, 2012 p. 86). 

Tais ações foram resultados, também, de uma pressão dos movimentos sociais 

articulados a partir da Via Campesina em apoio às mulheres da Região do Bico do Papagaio. 
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Consideramos, portanto que essas políticas públicas implementadas na região são resultantes 

de uma articulação do movimento de mulheres no campo nessa região. 

 

 

Figura 28 – Encontro das Associação das Mulheres de Buriti (TO).  

Fonte: Repórter Brasil. 

 

 

 CPT – Comissão da Pastoral da Terra 

 

 

Fundada na década de 60, como resposta à grave situação dos trabalhadores rurais, 

posseiros e peões, sobretudo na Amazônia. Ajudou a defender e posicionar pessoas frente ao 

sistema de governo. Nasceu ligada à Igreja Católica devido aos agentes pastorais e lideranças 

populares estarem sendo os principais alvos do governo na época, e também, porque a igreja 

possuía certa influência política e cultural (CPT, 2010).  

A CPT Regional Araguaia-Tocantins, junto aos camponeses/posseiros na sua 

organização e luta pela terra no extremo Noroeste do que é hoje o estado do Tocantins, 

desdobra suas lutas e missões desde os anos 70 e na metade dos anos 80. 

 

 

No tocante á luta pela terra, tornou-se ‘um espaço’ de apoio aos trabalhadores rurais 

da região, para em seguida, controlar e dirigir as lutas dos rurais. Nesse percurso, 

sua ação não se fez de forma supletiva, pois implementou diversas formas 

organizativas e interveio no movimento sindical e se constituiu em partido político 

(SILVA, 2005 p. 4-5). 
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A CPT tem afinidades política com os movimentos sociais pela terra, esse foi um dos 

motivos da aproximação com as lutas das mulheres camponesas e trabalhadoras rurais. Mas é 

do ponto de vista religioso que a CPT inspira confiança nas lutas dessas mulheres. É comum 

ver as mesmas mulheres que estão nas articulações dos movimentos (em específico do 

movimento de mulheres no campo) na organização de missas e quermesses junto a CPT. 

Encontramos essas atividades em concomitância em dois municípios cujo movimento 

de mulheres no campo estão articuladas São Miguel do Tocantins que visava angariar fundos 

para Igreja e para as ações das mulheres e em Xambioá que celebrava luta de Padre Josimo 

Tavares e os 25 anos de seu assassinato. 

 

 

 FETAET 

 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Tocantins – FETAET, foi 

fundada em 27 de novembro de 1988, na cidade de Gurupi – TO, em 1988, contando com a 

sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, elegendo sua primeira diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal para um mandato de três anos 1988/1991, com uma participação 

discreta de apenas 04 mulheres entre os 20 diretores.  

Atualmente, o Estado do Tocantins possui cento e trinta e nove (139) municípios e a 

FETAET atua em cerca de cento e vinte (120) destes, com setenta e um (71) Sindicatos de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) filiados, sendo que dez (10) Sindicatos de 

Trabalhadores/as Rurais são regionalizados.  

A FETAET vem avançando progressividade nas questões ligadas a gênero e as 

mulheres no campo, tanto que no primeiro Congresso Estadual dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras rurais, realizado em 1991 contou com a participação de 85 delegados e 

Delegadas. Sendo 59 homens e 26 mulheres e foi eleita uma diretoria para o triênio 1991 a 

1995, composta de 20 membros, entre efetivos e suplentes, só haviam 06 mulheres entre os 

mesmos. Nos últimos congressos realizados (como nos anos de 2008 e 2010), contou com a 

presença de 121 delegados (as), sendo 55 homens e 66 mulheres. Para a Diretoria foram 

eleitas 10 mulheres distribuídas entre a diretoria executiva da FETAET, Diretorias regionais, 

Conselhos Fiscais e suplentes.  

Destaca-se que 16 (dezesseis) Sindicatos de trabalhadores/as rurais são presididos por 

mulheres, ainda não é um número desejado, reconhece a diretoria, mas há política forte de 
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incentivo e não discriminação. A diretoria salienta que ao longo de toda história cerca de 20% 

dos Sindicatos do Estado já tiverem mulheres na presidência. 

A FETAET tem sido um importante idealizador das lutas das mulheres no campo, em 

última instância, é considerada a voz com maior conotação, uma vez que, em alguns 

momentos-espaços os movimentos sociais não tem tido credibilidade ou não fomentaram 

parcerias. Pelo fato de ser uma entidade registrada e reconhecida, está presente em quase 

todos os encontros, reuniões e eventos governamentais.  

Portanto a FETAET tem sido o ponto de encontro entre os diversos movimentos 

sociais, entidades, órgãos governamentais e não governamentais que vem na 

institucionalização um mecanismo de conseguir alcançar seus objetivos junto ao Estado e suas 

políticas públicas. 

Esse é caso das mulheres que fazem parte do movimento de mulheres no campo no 

Tocantins, que mesmo engajadas nos movimentos sociais, necessitam desse espaço de diálogo 

entre elas e os governos estaduais e federais, haja vista que, os movimentos sociais ainda 

conseguiram obter e/ou conquistar tais espaços. 

Junto a CONTAG, são os principais organizadores de comissões e grupos de mulheres 

que participam dos eventos nacionais ligados as questão de gênero e das mulheres no campo, 

entre eles – A Marcha das Margaridas em Brasília (DF). 

  

 

 CONTAG – A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

 

Em 1963 trabalhadoras e trabalhadores rurais de dezoito (18) estados, distribuídos em 

vinte nove (29) federações, decidiram pela criação da CONTAG, que foi reconhecida em 31 

de janeiro de 1964. Logo, a CONTAG torna-se a primeira entidade sindical do campo de 

caráter nacional, reconhecida legalmente. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) conta, 

atualmente, com as 27 Federações de Trabalhadores na Agricultura (FETAGs) e mais de 

4.000 Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) filiados. Compõe o 

Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR), que luta pelos 

direitos de milhares/milhões mulheres e homens do campo e da floresta (agricultoras/es 

familiares, acampadas/os e assentadas/os da reforma agrária, assalariadas/os rurais, meeiros, 

comodatários, extrativistas, quilombolas, pescadores artesanais e ribeirinhas/os). 
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Pelo fato de estarem (e sua maioria) filiadas a FETAET ou aos sindicatos municipais, 

as mulheres camponesas tem acesso as premissas da CONTAG, e frequentemente recebem 

apoio logístico, de acomodações, entre outros auxílios. Organiza e articula as movimentações 

municipais e estaduais das mulheres para estarem participando de ações, movimentos e 

marchas a favor dos direitos das mulheres no campo (Exemplo: Marcha das Margaridas, 

Encontra Nacional de Mulheres no Campo). 

Há uma secretaria especifica para as mulheres do campo – A  Secretaria de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais da CONTAG.  Ao qual tem como principais objetivos coordenar e 

implementar políticas e estratégias para a superação de todas as formas de discriminação e 

desigualdades de gênero existentes no meio rural, além de promover ações de capacitação das 

mulheres trabalhadoras rurais para qualificar sua participação nos movimentos sindicais 

(MSTTR) e nos espaços de formulação e implementação de políticas públicas de 

desenvolvimento rural. 

De acordo a CONTAG, esse processo político-organizativo tem garantido conquistas 

significativas como a implementação de políticas afirmativas que asseguram a participação 

qualificada das mulheres trabalhadoras rurais nos cargos de direção da CONTAG, Federações 

e Sindicatos, em atividades e programas de capacitação, a representação da Secretaria e da 

Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais (CNMTR) em espaços de construção 

de ações estratégicas e políticas do MSTTR, como as comissões organizadoras dos 

Congressos, Conselho Deliberativo e Comissão de Ética da CONTAG. 

Essa secretaria também viabiliza a participação das mulheres em espaços institucionais 

de formulação e implementação de políticas públicas de desenvolvimento rural, além da 

realização da Marcha das Margaridas com a articulação de organizações parceiras, para 

desencadear um processo massivo de denúncia das condições de vida das mulheres no campo, 

de qualificação, proposição e negociação de políticas públicas de desenvolvimento rural 

sustentável e solidário com igualdade de gênero (CONTAG, 2012). 
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 Dos Movimentos diversos, autônomos, em formação e em mobilidade 

 

 MIQCB – Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 

 

O MIQCB (Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu) e um 

movimento de mulheres trabalhadoras rurais articuladas, organizadas e integradas, advindas 

de quatro estados brasileiros onde há ocorrência de palmeiras de babaçu: Maranhão, 

Tocantins, Pará e Piauí. 

A partir da articulação no Movimento, essas mulheres visam conquistar melhores 

condições de vida e de trabalho, bem como garantir os direitos enquanto cidadãs. Nesse 

sentido, busca-se garantir o controle das áreas e da produção, agregando valor aos produtos e 

visando a competição no mercado. De acordo Lopes (2010, p. 01): 

 

 

Os movimentos sociais que agrupam as chamadas quebradeiras de coco babaçu 

nascem de forma organizada a partir da segunda metade da década de 80, num 

processo de enfrentamento de tensões e conflitos específicos pelo acesso e uso 
comum das áreas de ocorrência de babaçu, que haviam sido cercadas e apropriadas 

injustamente por fazendeiros, pecuaristas e empresas agropecuárias a partir das 

políticas públicas federais e estaduais para as regiões Norte e Nordeste. 

 

 

Desde 1990, as quebradeiras de coco dos quatro Estados: Maranhão, Tocantins, Piauí 

e Pará, começaram a se reunir para discutir os problemas e as propostas de melhoria no 

trabalho. Em 1991, a Articulação das Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu, assim 

denominado até 1995, organiza o primeiro Encontro Interestadual das Quebradeiras de Coco 

Babaçu, em São Luís. Já em 95, nasce o MIQCB (Movimento Interestadual das Quebradeiras 

de Coco Babaçu), o qual está possibilitando até hoje a nossa organização. 

Apesar de ser um movimento de mulheres não há muita atuação política independente 

no Estado do Tocantins. A área de maior mobilização concentra-se no Estado do Maranhão. 

Todavia, esse movimento é um importante agente de negociação tanto com o poder público, 

quanto com a sociedade civil e acadêmica, haja vista, o crescente interesse teórico acerca do 

modo de vida das mulheres quebradeiras de coco babaçu. 

O MIQCB é, portanto, um espaço de negociação político, que auxilia no diálogo, na 

construção de debates e políticas públicas, ainda que, especificamente para as mulheres 

quebradeiras de coco babaçu. Sua importância dentro da articulação do movimento de 

mulheres no campo ocorre justamente por ser um movimento bem articulado e de certa forma, 
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bem estruturado do ponto de vista estrutural e político, servindo inclusive, de parâmetro para 

outras movimentos e para outras causas das mulheres trabalhadoras rurais. 

 

 

 MMM – Marcha Mundial das Mulheres 

 

A Marcha Mundial das Mulheres nasceu no ano 2000 como uma grande mobilização 

que reuniu mulheres do mundo todo em uma campanha contra a pobreza e a violência. As 

ações começaram em 08 de março, Dia Internacional da Mulher, e terminaram em 17 de 

outubro, organizadas a partir do chamado “2000 razões para marchar contra a pobreza e a 

violência sexista”. De acordo suas/seus idealizadores no Brasil:  

 

 
A inspiração para a criação da Marcha Mundial das Mulheres partiu de uma 

manifestação realizada em 1995, em Quebec, no Canadá, quando 850 mulheres 

marcharam 200 quilômetros, pedindo, simbolicamente, “Pão e Rosas”. A ação 

marcou a retomada das mobilizações das mulheres nas ruas, fazendo uma crítica 

contundente ao sistema capitalista como um todo. Ao seu final, diversas conquistas 

foram alcançadas, como o aumento do salário mínimo, mais direitos para as 

mulheres imigrantes e apoio à economia solidária. No Brasil, a marcha adquiriu um 

caráter classista, mas isso não subalternizou a luta das mulheres, ao contrário, trouxe 

para evidencia as condições de vidas de mulheres na cidade no campo 

(MMM/BRASIL, 2011).  

 
 

A partir dessa premissa, entre os princípios da MMM/Brasil estão a organização das 

mulheres urbanas e rurais a partir da base e as alianças com movimentos sociais. Trabalha-se 

com a visão de que as mulheres são sujeitos ativos na luta pela transformação de suas vidas e 

que ela está vinculada à necessidade de superar o sistema capitalista patriarcal, racista, 

homofóbico e destruidor do meio ambiente. Além disso, a Marcha busca construir uma 

perspectiva feminista de igualdade como base da nova sociedade que lutamos para construir. 

 

 

Marcha Mundial das Mulheres – Tocantins 

 

A Marcha Mundial das Mulheres no Tocantins acompanha as pautas de lutas e 

reivindicações da escala nacional. Entretanto, dado os conflitos de terra, a violência no campo 

e as condições de vulnerabilidade social das mulheres camponesas no Estado do Tocantins, 

sobretudo na Região do Bico do Papagaio, as ações da Marcha Mundial das Mulheres tem 
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sido, principalmente articuladas com os movimentos sociais rurais e com o movimento de 

mulheres no campo. 

A Marcha esteve presente em quase todas as articulações, ações, atividades e eventos 

em que o movimento de mulheres no campo articulou entre os anos de 2008-2012 e 

confirmou presença e apoio nas pautas e agendas do ano de 2013. Seus representantes fazem 

parte de outros movimentos e entidades já citados anteriormente neste trabalho, o que torna a 

articulação entre esses segmentos mais rápida, dinâmica e ordenada.  

 

 

 MMA – Movimento das Mulheres Agricultoras, MMTR – Movimento das 

Mulheres Trabalhadoras Rurais, MMC – Movimento das Mulheres Camponesas 

 

 Antes de apresentarmos as ações desse movimento, torna-se essencial trazer para 

nossa análise o histórico das articulações que culminaram no Movimento de Mulheres 

Camponesas no Brasil. 

O Movimento de Mulheres Agricultoras (MMA), surgido em 1981, foi um produto 

típico da época dos movimentos sociais no Brasil e apresenta trajetória semelhante a muitos 

outros destes movimentos. Começa sob forte influência da ala progressista da Igreja Católica. 

No meio rural, esta influência foi decisiva para a participação feminina, pois a igreja é um dos 

poucos lugares públicos que as mulheres sempre frequentaram e são estimuladas a fazê-lo.  

Com o fortalecimento do Partido dos Trabalhadores (PT), as participantes do MMA 

começaram a encontrar mais identidade entre suas aspirações e as possibilidades oferecidas 

por este partido do que junto às propostas da Igreja Católica, a qual nunca abandonou sua 

postura patriarcal, nem sua visão restritiva sobre o comportamento sexual e a contra 

concepção. Casagrande (1991) fez um breve histórico do MMA afirmando que: 

 

 

O MMA originou das Comunidades Eclesiais de Base, ligadas à Igreja Católica. 

Teve como primeiro objetivo organizar as agricultoras para tomar a direção do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais local. No bojo desta movimentação, o problema 

da pouca sindicalização das mulheres rurais foi levantado. Em 1984, no Dia 

Internacional da Mulher, há uma primeira manifestação pública do movimento em 
Chapecó, da qual participaram cerca de 500 mulheres. Nos dois anos seguintes o 

fato se repetiu congregando 2 mil e 3 mil mulheres. A feição pública do movimento 

já estava clara e sua visibilidade tornou-se ainda maior quando a única deputada 

eleita em 1986 em Santa Catarina, Luci Chinaski, era uma agricultora dessa região. 

Em 1991, houve a campanha “Declare sua profissão” por ocasião do recenseamento, 

quando as mulheres foram instadas a se identificar como “ produtoras rurais” e não 

mais “ do lar”, como era o costume. 
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No início, o que atraía as mulheres para o MMA eram as questões trabalhistas, tais 

como: serem consideradas produtoras rurais, com direito à assistência em caso de acidente de 

trabalho; aposentadoria aos 55 anos; salário maternidade e pensão viuvez. A última 

constituição abriu possibilidades para a reivindicação destes direitos que, aos poucos, foram 

sendo regulamentados. As questões trabalhistas eram mais importantes que as de gênero.  

Porém, nos anos 90, começam a despontar entre as militantes questões propriamente 

feministas e as mulheres insistem na autonomia do movimento frente à Igreja, ao Estado e aos 

partidos políticos, para autores como Casagrande (1991) e Poli (1999) é nesse momento que a 

organização passa se enxergarem não apenas como agricultoras, mas também como 

trabalhadoras rurais, dando pressupostos para uma mudança de objetivos e metas.  

Ou para alguns autores ampliando-as, como afirma Poli (1999)  negando que o MMA 

não se atentou para as questões de gênero, e sim para questão ligadas a divisão de classe e que 

a questão de gênero só foi tomada como primazia no MMTR (Movimento de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais). 

Entretanto, de acordo com Paulilo (2000) e Stephen (1996), os objetivos principais do 

MMTR estavam voltados para com a saúde da mulher, licença maternidade, benefícios 

previdenciários (aposentadoria, carteira de trabalho, etc.), o reconhecimento do trabalho da 

mulher camponesa e sua integração nos sindicatos e cooperativas. Para Paulilo (2000): 

 

 

Ainda que os primeiros objetivos fossem semelhantes, as mudanças de rumo 
também o foram parecidas “mesmo que ainda firmemente enraizado em uma análise 

que ressalta o lugar da classe trabalhadora, na estrutura econômica capitalista, o 

MMTR aos poucos vem trabalhado com mais ênfase os aspectos culturais e sociais 

das diferenças referentes a gênero no Brasil. No fim da década de 80, o MMTR 

uniu-se a outros movimentos de mulheres rurais presente nos estados dos Sul e isto 

tem levado à promoção de encontros e atividades conjuntas desde então, por onde 

ele tem representatividade (PAULILO, 2000 p. 15). 

 

A constituição das trabalhadoras rurais como sujeitos políticos ocorreu no final dos 

anos de 1980 ao questionarem a estrutura hierarquizada do movimento sindical e 

conquistaram o direito de sindicalizar-se, além dos benefícios sociais da previdência ao serem 

reconhecidas como trabalhadoras rurais (SILVA, 2009).  

Em 2004, as militantes do movimento decidiram trocar o antigo nome de Movimento 

de Mulheres Trabalhadoras Rurais, pelo qual era conhecido nacionalmente, mudança essa 

justificada na origem da palavra e significado de “camponês” e essa é uma das bandeiras de 

luta do Movimento, traduzida pelo tema “Gênero, agroecologia e soberania e segurança 

alimentar” (PAULILO & SILVA, 2007). Ainda de acordo as autoras:  
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Há, ainda, uma crítica mais antiga, dirigida às mulheres do MMC por outros 

movimentos de mulheres rurais, como as militantes do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais, 

relativa ao fato de se reunirem entre si, com participação masculina quase nula, o 

que é considerado um comportamento radical demais, na medida em que ‘divide a 

luta’, ou seja, existe uma luta mais importante que todas, que é aquela baseada 

fundamentalmente em questões de classe, sendo as de gênero complementares (são 

‘lutinhas’). O MMC discorda; considera que as mulheres precisam de um espaço só 

delas. O homem, que é seu companheiro no dia-a-dia, também é uma fonte de 

repressão através do poder desigual que a sociedade lhe atribui. A desigualdade 

atravessa múltiplas esferas e, talvez por isso, é identificada nos movimentos 
autônomos de mulheres uma “radicalidade própria” que “corta radicalmente todas as 

práticas e constitui o sujeito a partir do reconhecimento e presença do corpo da 

mulher, a marca irredutível de sua condição” (PAULILO & SILVA, 2007, p. 401).  

 

 

A partir de 2004 o MMA, o MMTR assim como outros movimentos autônomos de 

mulheres (agricultoras/trabalhadoras rurais, extrativistas, quebradeiras de coco, pescadoras 

artesanais, meeiras, diaristas, arrendatárias, posseiras) de outros estados, encontram-se 

unificados como um só movimento nacional: MMC. 

O MMC está presente no estado do Tocantins se articula e concentra suas atividades 

em dois espaços especialmente, na Região do Bico do Papagaio e nas proximidades região 

central do estado, na capital Palmas e nos municípios de Porto Nacional e Nova Rosalândia 

do Tocantins. 

Coincidentemente são áreas em que há presença massiva do MST e MAB e por 

consequente, há uma relação de solidariedade, de compilação e por vezes de conflitos entre 

esses três movimentos no espaço tocantinense. Mas em linhas gerais as ações estão sendo 

alinhadas aos objetivos de demandas desses movimentos. 

Entendemos que há um risco nessa relação entre movimentos e sobre suas 

proximidades espaciais e políticas. Muito embora os três movimentos tenham histórias 

recentes de lutas, ações e demandas específicas no estado. Os movimentos sociais MST e 

MAB trazem no seio de seus objetivos principais uma luta quase que exclusivamente no 

âmbito da luta de classe no campo. 

As demandas sociais que envolviam as lutas de classes, historicamente, não deram 

espaços para outras reivindicações, ou subalternizaram as mesmas em nome de uma igualdade 

social a partir do viés econômico. Tal situação ocorre nessa relação entre esses três 

movimentos sociais no estado do Tocantins. 

De acordo as coordenadoras do MMC no Tocantins, o número de mulheres que fazem 

parte do movimento cresceu, mas não houve expressividade uma vez que, os dirigentes e 

coordenadores dos dois movimentos (MST e MAB) não abrem mão de suas mulheres, mesmo 
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para que essas façam parte das linhas de atuações entre os dois movimentos. Em algumas 

entrevistas realizadas com militantes do MST, foi constante ouvirmos a frase: “quem serve a 

dois senhores, não serve a nenhum” numa referencia bíblica como ilustração aos movimentos 

aqui supracitados. 

Essa frase nos revela bem mais que uma parábola. Ela, incialmente, nos remete ao 

poder que a Igreja tem sobre a tomada de decisões nos movimentos sociais. É sabido que 

Igreja apoiou o MMC nos seu início enquanto era MMA e cujas mulheres faziam parte das 

atividades e ações eclesiais, mas isso começa a ser rompido na mudança para MMTR, sobre 

uma tomada de consciência dessas mulheres enquanto sujeitos sociais e se afasta um pouco 

mais com decisão de iniciar novos parâmetros com o MMC, onde o afastamento de ideias e 

ideais de homens já não eram tão bem vindos. 

Não é demais lembrar que a Igreja encontra-se articulada sobre relações de poder e de 

cargos que beneficiam, quase que exclusivamente, aos homens. 

Outra reflexão sobre a frase, diz respeito ao pouco espaço que os movimentos sociais 

estão dando aos seus militantes, sob o risco de perdê-los, os prendem a partir de ideologias 

fragmentadas ou solitárias, impendido de que se faça sequer um intercambio de ideias com 

outros movimentos sociais mais próximos espaço e politicamente. 

Os próprios coordenadores do MAB no Tocantins admitiram que não querem perder 

os fortes sujeitos sociais que são as mulheres no interior do movimento e para isso por vezes 

não permite a interação maior com o MMC. 

O MST no Tocantins foi mais astuto ao nosso entender, já que criou o setor de gênero 

para que esse viesse a dialogar com o MMC e outros movimentos e segmentos sociais que 

trazem o gênero e as mulheres como pontos centrais na reflexão de uma sociedade melhor em 

justiça e igualdade. E mais recentemente, estão articulando junto ao MAB, um coletivo de 

gênero entre os três movimentos (MST, MAB e MMC). 

Essas relações no campo e entre os movimentos sociais não são novas, mas 

reproduzem velhas relações com a terra e com as mulheres, seus objetivos, seus significados e 

com relação a sua igualdade de direitos. Isto é, o direito a terra parece abastar as mulheres 

para os movimentos sociais rurais, quando na verdade, os próprios movimentos sociais tiram 

o primeiro direito básico não só de mulheres como de qualquer pessoa – aquele que diz 

respeito ao direito de ir e vir. 

Contudo, esse não é o único problema de articulação do MMC no estado tocantinense. 

Algumas alas e segmentos sociais que lutam em prol da terra e de benefícios para elas, 
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sobretudo nos assentamentos rurais e de reforma agrária, estão buscando outras formas de 

associar a demandas e lutas das mulheres, associando a sindicatos, associações e as recentes 

articulações de um Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR). 

Mesmo sabendo que o MMTR transformou ou transferiu suas demandas para o MMC 

em escala nacional, em alguns estados o MMTR ainda configura um movimento social 

independente (e às vezes dissidentes) do MMC. Essa ainda não é uma realidade no Tocantins, 

uma vez que o MMTR são projeções iniciais de algumas assentadas que não se veem 

representadas pelo MMC, e nem pelo setor e/ou coletivo de gênero do MST e MAB. 

Sobre MMTR, Paulilo (2000, p. 14) ressalta que: 

 
 

No Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), a maioria de suas 

líderes tinha experiência em outros movimentos sociais, sendo que algumas haviam 

alcançado posições de liderança no MST e nos sindicatos, mas se sentiram 

frustradas pela pequena importância dada a suas reivindicações específicas, o que as 

fez lutarem por um movimento autônomo de mulheres. Também faz referência a 

dificuldade que sentiam para falar em público e questionar lideranças estabelecidas. 

 

 

Entretanto, não entendemos que isso venha ser um empecilho para as articulações do 

movimento de mulheres no campo no Estado do Tocantins. Pelo contrário, foi a partir da 

diversidade de ideias e ações é que as mulheres encontraram espaços pra suas demandas e 

reivindicações, pois ainda que os movimentos sociais tragam no bojo de suas lutas velhas 

relações sociais (incluindo as de gênero) eles não tem como premissas um guerra ou conflito 

por espaço, eles os reivindicam de forma que este seja para todas/os, ainda que algumas 

demandas sobre eles precisem ser revistas. 

Portanto, é a partir desses três movimentos socais rurais (principalmente) que se inicia 

uma abertura para as discussões sobre as condições das mulheres no campo e mais do que 

isso, questiona-se as condições das mulheres dentro dos próprios movimentos sociais. O MST 

e MAB por sua maior expressão pode incorporar espaços políticos para essas mulheres, 

enquanto que o MMC ajuda a politizar e dialogar com outros segmentos, agentes e 

movimentos sociais.  

Os resultados dessas interações têm sido as ações e articulações de mulheres no campo 

no Estado do Tocantins, que vem conseguindo da visibilidade as demandas e a elas enquanto 

sujeitos sociais, da mesma forma que ajuda e/ou auxilia outros movimentos sociais nas suas 

demandas e reúne no espaço tocantinense dinâmicas sociais e feministas no campo. 

Não se pode ignorar tais acontecimentos, até porque, há uma marcha, para por em 

evidência essas articulações de gênero e de classe no campo brasileiro. 
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4.4 A Marcha das Margaridas – Mulheres em Movimento  

 

 

Cem (100) mil mulheres? Tenho é medo!  

(Assentado rural no Tocantins, 2011). 

 

 
 

A Marcha das Margaridas – considerada uma das maiores marchas de mulheres do 

mundo – é uma ação estratégica das mulheres trabalhadoras para garantir visibilidade, 

reconhecimento e ampliar as conquistas das mulheres do campo e da floresta.  

A Marcha das Margaridas é coordenada pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), pelas vinte e sete (27) Federações de 

Trabalhadores na Agricultura (FETAG’s) e pelos mais de quatro (04) mil Sindicatos dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs) distribuídos por todas as regiões brasileiras, e 

por várias organizações de mulheres parceiras. 

Como integra a agenda do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais (MSTTR) e de movimentos feministas e de mulheres, trata-se de um amplo processo 

de mobilização realizado em todos os estados do país, em parceria com um conjunto de 

movimentos e organizações (principais): 

 

 CNS – Conselho Nacional das Populações Extrativistas 

 MMTR-NE – Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste 

 MIQCB – Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 

 MAMA - Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia 

 Articulação de Mulheres Brasileiras – AMB 

 Marcha Mundial das Mulheres 

 União Brasileira de Mulheres – UBM 

 Central Única dos Trabalhadores – CUT 

 Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB 

 REDE LAC – Rede de Mulheres Rurais da América Latina e Caribe 

 COPROFAM - Coordenadora de Organizações de Produtores Familiares do Mercosul. 

 

Realizada a partir do ano 2000, é resultado de articulações dos movimentos sociais e 

sindicais que buscavam evidenciar as lutas e opressões de gênero no campo. Embora a 

história da Marcha pareça ser recente, sua articulação data desde o fim da década de 80 
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buscando fazer referencia a violência sofrida pelas mulheres e da impunidade sobre esses 

atos, tomando por crivo o assassinato brutal de Margarida Alves na mesma década e não 

punição dos responsáveis por sua morte. 

  Na mobilização e organização há, portanto, um caráter formativo, de denúncia e 

pressão, mas também de proposição, diálogo e negociação política com o Estado, como 

afirma seus idealizadores e articuladores. Nesse ínterim, a Marcha tornou-a amplamente 

reconhecida como a maior e mais efetiva ação das mulheres no Brasil. 

Na primeira Marcha das Margaridas, realizada em 2000, em Brasília, o acesso à 

documentação consagrou-se na principal reivindicação, seguida das outras políticas de 

reforma agrária. A priorização da documentação na referida marcha resultou na implantação 

do Programa que, num primeiro momento ligado ao INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária) (SILVA, 2009 p. 03). 

Após a realização de três grandes marchas, as mulheres trabalhadoras do campo e da 

floresta retomaram o amplo processo de mobilização para a construção da Marcha 2011. Em 

cada uma das três marchas, realizadas nos anos de 2000, 2003 e 2007, a plataforma política e 

pauta de reivindicações focalizou questões estruturais e conjunturais e aquelas específicas das 

trabalhadoras do campo e da floresta, todas buscando a superação da pobreza e da violência e 

o desenvolvimento sustentável com igualdade para as mulheres (REIS, 2011). 

De acordo a CONTAG (2007), a Marcha das Margaridas é considerada um importante 

marco político na trajetória de luta do Movimento Sindical e Movimento de Mulheres / 

Feminista, porque traduz o crescente amadurecimento político da organização das mulheres 

trabalhadoras rurais no Brasil e fortalece a luta por um desenvolvimento sustentável, justo e 

solidário no campo e na cidade.  

O lema proposto e executado em 2011 foi “Desenvolvimento Sustentável com Justiça, 

Autonomia, Igualdade e Liberdade”. As margaridas marcharam por esse lema e pelos 

seguintes objetivos: 

i. Denunciar e protestar contra a fome, a pobreza e todas as formas de violência, 

exploração, discriminação e dominação e avançar na construção da igualdade para as 

mulheres; 

ii. Atuar para que as mulheres do campo e da floresta sejam protagonistas de um novo 

processo de desenvolvimento rural voltado para a sustentabilidade da vida humana e 

do meio ambiente; 
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iii. Dar visibilidade e reconhecimento à contribuição econômica, política e social das 

mulheres no processo de desenvolvimento rural; 

iv. Contribuir para a organização, mobilização e formação das mulheres do campo e da 

floresta; 

v. Propor e negociar políticas públicas para as mulheres do campo e da floresta. 

 

A Marcha reúne mulheres de diversas partes do país e com objetivos diversos, porém 

são unidas pelas concepções de gênero e pelo debate acerca d como as mulheres estão 

inseridas nos espaços e nas políticas voltadas para o campo. Assim como na cidade, o campo, 

o rural brasileiro, foi um espaço de exclusão dos direitos das mulheres, de opressão e 

violência, e de maior invisibilidade social. Não obstante: 

 

Rompemos com a invisibilidade que nos foi imposta durante tantos anos de nossas 

vidas e às gerações que nos antecederam, para fazermos presentes nos espaços 

políticos, dizer a que viemos, o que queremos e incidirmos nos rumos econômicos, 

sociais e ambientais do nosso país, com igualdade para as mulheres (Cadernos de 

textos das Margaridas, 2011). 

 

 

A Marcha é uma grandiosa ação que reuniu, na última edição em 2011, mais de cem 

(100) mil mulheres camponesas em Brasília (DF). Entretanto, a mobilização geral é resultante 

de articulações regionais, estaduais e locais de movimentos sindicais, federações 

(Confederação), associações, ONGs, entidades diversas e movimentos sociais presentes em 

todos os estados brasileiros que se encarregam de mobilizar e movimentar “as Margaridas” e 

“os cravos” para a Marcha.  

No Tocantins, a CONTAG e a FETAET são os articuladores oficiais da Marcha. 

Entretanto, os principais mobilizadores são os sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores 

rurais, a ONG Casa Oito de Março e os movimentos sociais MST, MAB e MMC. 

De acordo dados dos Cadernos da Marcha (2011), o estado tocantinense teve uma 

excelente participação, não apenas pelo número de Margaridas participantes – que, 

proporcionalmente, levou o maior número de Margaridas – mas pelo fato de reunir nessa 

delegação mulheres de diversos segmentos e movimentos sociais, tal conduta revela que há de 

fato “um movimento de mulheres no campo tocantinense”. 

Na Marcha de 2011 ocorreu a maior participação tocantinense na Marcha, tanto pelo 

número de mulheres quanto pela diversidade de movimentos, agentes e segmentos sociais 
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envolvidos. Muito embora, a maior participação (em números) tenha sido das mulheres 

sindicalizadas do interior do estado (Foto 3).  

 

 

 
 

Foto 3 - Concentração das Margaridas Tocantinenses em Palmas 

antes de embarque para o DF. Autor: Nascimento, J. (2011) 

 

 

A estimativa inicial era levar pelo menos seiscentas (600) mulheres em pelos menos 

treze (13) a quinze (15) ônibus. Mas de acordo dados da FETAT, participaram mil e doze 

(1.012) mulheres, que marcharam nas primeiras alas da Marcha das Margaridas 2011. 

A maior participação veio de mulheres da Região do Bico do Papagaio e de acordo o 

MMC no Tocantins, essa participação massiva das mulheres dessa região era de se esperar, 

tamanha é a politização e formação política dessas mulheres.  

O Coletivo de Gênero do MST e MAB não souberam precisar o número de mulheres 

de ambos os movimentos que participaram da Marcha, de acordo o coletivo, algumas 

mulheres assentadas do movimento foram conjuntamente com outras mulheres sindicalizadas 

e/ou que foram chamadas pelos sindicatos para compor a presença na Marcha. Outras foram 

mobilizadas a partir do MST e MAB nacional para ajudarem nas mobilizações durante a 

Marcha, o que provocou uma imprecisão dos números. 

As mulheres do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) do Tocantins se 

articularam com a organização do MIQCB no Tocantins e a FETAET já estava com 

dificuldades relacionadas a logística e estadia de suas militantes na Marcha. Também se 

articularam com os sindicatos e a FETAET, de forma que o movimento mandou 225 mulheres 

para a Marcha das Margaridas. Houve ainda, interação com outros estados brasileiros: 
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Antes de embarcar rumo à Brasília, o grupo do Tocantins que irão partir da capital 

Palmas, fez uma caminhada no fim da tarde desta segunda, 15, saindo da Avenida 

JK e seguindo para a Praça dos Girassóis, se concentrando na entrada norte do 

Palácio Araguaia. Com a presença de autoridades, líderes sindicais e da lideranças e 

representantes políticos, os participantes da Marcha receberam as comitivas dos 

estados do Pará e Maranhão e aproveitaram para reforçar a luta em prol dos direitos 

das mulheres trabalhadoras rurais (REIS, 2011 p. 01). 

 

 

De acordo a FETAET, no evento durante a Marcha, as tocantinenses tiveram a 

oportunidade de participar da Mostra Nacional de Produção das Margaridas realizada na 

Cidade das Margaridas, no estande da FETAET. “A diversidade da produção das margaridas 

tocantinenses chamou a atenção dos visitantes que percorreram os estandes da grande feira”. 

O artesanato em capim dourado foi o destaque do estande. A comercialização dos produtos 

das trabalhadoras é uma forma de valorizar e garantir renda às suas produções. 

Os artesanatos de coco babaçu, as especiarias e a comida típica tocantinense também 

chamaram a atenção, inclusive o “arroz cirigado com pequi”. Foram exibidos pequenos 

documentários sobre as “Mulheres camponesas no Tocantins”, “Raimunda – A quebradeira de 

coco babaçu”, “Dona Miúda do Povoado da Mumbuca – Região do Jalapão”. 

Ao analisarmos as participações tocantinenses na Marcha das Margaridas foi que 

pudemos entender como estão articuladas as ações do movimento de mulheres no campo do 

Tocantins. O evento e a Marcha como espaços de evidencia para essas articulações nos 

mostraram que o movimento de mulheres no campo, não só no estado do Tocantins, mas em 

todo o Brasil, está longe de ser aquilo que se espera dele, em última instância o que nós 

pesquisadores esperamos – um movimento instituído. 

O movimento de mulheres no campo no Tocantins se configura como uma rede de 

relações, articulações, organizações e movimentos que integra movimentos sociais diversos, 

agentes e segmentos sociais e movimentos feministas e de mulheres. 

É essa rede que movimenta as ações, as contestações, as marchas das mulheres do 

Tocantins para o Brasil, que por sua vez movimenta para o mundo. Esse é o movimento. 

Buscávamos nos movimentos diversos, fracionados ou dissidentes as características 

encontradas nas ações de mulheres camponesas no Tocantins.  

Mas foi, sobretudo na Marcha das Margaridas que entendemos que o movimento de 

mulheres no campo, é junção das ações, reinvindicações dos conflitos desses movimentos 

sociais que espacializam e territorializam suas lutas no estado tocantinense. 

Ao tentar fazer caber essas ações de mulheres no MMC do Tocantins, ou buscar as 

respostas dessas ações no recente MMTR-TO, deixaríamos escapar outras lutas importantes 
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encabeçadas por mulheres sindicalizadas, associadas ou mesmo que tem nos limites dos seus 

lotes e barracos ações de libertação feminina.  

Encontramos ações e articulações de mulheres em todos os espaços e lugares de 

resistências politicas (acampamentos, assentamentos, sindicatos, protestos, etc.), mas só 

encontramos o corpo desse movimento – talvez influenciada por um não pragmatismo – ao 

depararmos com essas mulheres camponesas tocantinenses na Marcha das Margaridas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As pesquisas de cunho feministas estão presentes no âmbito da Geografia e isso já não 

mais, passa despercebido. Não é só pelo fato de incluir gênero como categoria de análise, mas 

por não excluí-la da análise espacial e relacioná-la com outras categorias geográficas. 

Trazer as análises de gênero para “o fazer ciência geográfico”, abre possibilidades de a 

Geografia tratar de outros temas e conceitos, ainda pouco dimensionados na análise 

geográfica como a sexualidade, a idade, entre outros. Por isso a importância das abordagens 

de gênero como mediadora de algumas posturas científicas. 

Existe um esforço das/dos geógrafas/os em fazer dessas análises, um lugar comum na 

Geografia, e não estamos falando apenas de pesquisas, trabalhos científicos, mas da 

ordenação de um campo e uma corrente que estejam preocupados com essas análises na 

Geografia e com isso, estão organizando eventos, encontros, conferências para que sejam 

divulgadas as perspectivas, mas também, para que sejam coordenadas as ações.  

Esse trabalho tem essas perspectivas, sobretudo no campo da crítica feminista. 

Tratamos do gênero, a partir de mulheres camponesas e trabalhadoras rurais, por entender que 

essas mulheres estão rompendo alguns tipos de opressões em nome dos direitos e das 

vontades de querer ser e estar nos movimentos. 

Isso resignifica os movimento sociais na atualidade, já que os obriga a se 

reposicionarem diante de outras reivindicações que não operem apenas pelo conteúdo 

exclusivo da classe. E mesmo a confluência das classes subalternas não podem fazer leituras 

apenas do ponto de vista do camponês e do trabalhador rural. 

Há camponeses e camponesas, trabalhadores e trabalhadoras, cuja origem e trajetória 

social são componentes importantes para adentrar no entendimento de suas reivindicações 

sociais. Daí a importância de uma abordagem interseccional, que faça esses “links”.  

As mulheres se desdobram em contextos e abordagens diferentes. Estar no campo, ser 

pobre, sem terra e grande número negras são fatores condicionantes e influenciadores que 

marcam a luta pela terra por mulheres no Tocantins.  Ao buscarem se movimentar, elas estão 

buscando atenuantes para essas facetas sociais de opressão.  

Ao romperem essas opressões, tornam evidentes os tipos de privações e violências 

sofridas, dos embates que travaram e ainda travam para poderem se mobilizar.  

No campo é uma luta desigual com os homens, detentores de privilégios sociais e 

culturais, e nos movimentos a luta era/é contra os objetivos e bandeiras que demoraram a 
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reconhecer as mulheres como “merecedoras” dos mesmos direitos dos homens, e não como 

detentora dos mesmos direitos. Mas a luta maior pela terra se revela ainda, uma luta de classes 

travada pelos movimentos com o Estado e as grandes oligarquias agrárias brasileiras.  

Com isso, as violências ficam silenciadas ou em segundo plano. As “ousadas” em 

deturpar essa relação, são vítimas (por vezes fatais) dessa luta de classe, que na verdade 

revela-se mais do que uma crise, são conflitos que geram uma violência ainda maior para as 

classes subalternas. Portanto, esse tipo de violência trava junto com outros tipos de opressões, 

uma luta desigual e desumana contra as mulheres.  

São violências com gênero, cor e nomes, Margarida Alves, Maria do Fetal e Regina 

dos Santos, Dona Raimunda Quebradeira de Coco e Maria Madalena. Entre outras que não 

assumindo a postura de líderes, sequer são lembradas, e suas mortes são silenciadas para não 

dar significados às lutas das mulheres no campo. 

Por isso, essas líderes, mas, sobretudo, essas mulheres, representam as diversas 

mulheres que protagonizam as lutas no campo e constituem milhares de sujeitos sociais que 

lutam por uma reforma agrária justa e com equidade.  

Porém, essas mulheres extrapolam os limites de seus movimentos por terra e passam a 

reivindicar melhorias nas condições de vida para as mulheres no campo, fazendo com as 

reivindicações pela terra, seja um meio de libertação e não um fim para as lutas sociais. 

Portanto, reafirmamos, a inserção das mulheres na luta pela terra no campo, não é um 

indicativo de um novo sujeito, e sim a abertura de um espaço para um sujeito que sempre 

existiu, mas que sem espaço para suas reivindicações, ou suprimidas na busca pela terra e 

reforma agrária, ficaram sem evidência no campo e dentro dos movimentos sociais. 

Os movimentos sociais como MST e MAB, depois de reavaliações internas, 

entenderam e estão a conceber melhor as mulheres dentro dos movimentos, e em alguns casos 

são os próprios movimentos que encorajam as lutas dessas mulheres, assim como os 

sindicatos e a Igreja começam a entender essas dinâmicas dessas mulheres. 

São essas dimensões sociais que abarcam as lutas diárias e dão conta dos resultados 

positivos e negativos aos quais mulheres e homens enfrentam no campo tocantinense. Parece 

uma postura tardia tomada pelos movimentos sociais e por outras entidades que articulam a 

luta pela terra, contudo, e apesar de considerado tardio pelas mulheres, é um importante apoio 

para essas elas, sobretudo agora, articulados pela chegada da Via Campesina no Estado do 

Tocantins. 
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No entanto, são as articulações dos movimentos que trazem as ações da Via 

Campesina para um determinado lugar, para contradizer um determinado contexto. 

Diante disso, a Via Campesina não chega tardiamente, mas chega num momento em 

que os movimentos sociais no Estado careciam de uma rede de contato e de solidariedade, sob 

o risco de perderem a conduta contestatória e passarem a serem visto de formas negativa e 

criminalizada (ainda mais), isto é, chega num momento emergencial e estão conseguindo 

rearticular os movimentos no estado, bem como suas ações. 

A escolha das mulheres como protagonistas das ações da Via Campesina no Estado do 

Tocantins ocorreu pela visão de organicidade e de atuação que as mulheres têm dentro dos 

seus movimentos, de suas atividades, mas, sobretudo, pelo histórico de lutas dessas mulheres, 

desde a época da guerrilha, da chegada da Pastoral da Terra, das associações e movimentos 

organizados por elas, ou seja, encontram atrizes e sujeitos sociais organizadas e em plena 

atividade contestatória apesar da pouca visibilidade dentro e fora dos seus lotes, barracos e 

movimentos. 

Acreditamos, que a Via Campesina no Estado do Tocantins dinamizou os espaços de 

lutas ao reconhecer as mulheres como sujeitos importantes na luta pela reforma agrária e pelo 

direito a água. Essas mulheres estão à frente dos movimentos, das ações e das marchas, para 

inibir as investidas violentas daqueles que defendem o latifúndio e o agronegócio como saída 

econômica viável.  

Entretanto, essas mulheres tomam a frente, por entenderem que não são frágeis, não 

são apáticas e que não estão presas nas esferas do privado. A tomada de consciência não 

ocorreu com a chegada da Via Campesina. Ela foi ressaltada nas articulações e nas ações 

dessas mulheres que estão a construir uma rede de movimentos para desestabilizar as políticas 

públicas e sociais que as esqueceram historicamente. 

Esse é novo sentido dos movimentos sociais no Tocantins e em todo Brasil. “Terra 

para todos e todas”, “águas para libertar e não para oprimir” e “mulheres com vida, cheias de 

vida e sem violência”. As mulheres mais do que a terra e água, querem seus espaços, já 

lutaram e lutam ao longo da história tocantinense por eles. 

As marchas, os protestos, as mobilizações, os acampamentos são formas que essas 

mulheres encontraram para por em evidência todas essas questões. São estratégias utilizadas 

pelos movimentos sociais e que foram incorporadas por elas para por em práticas as ações 

como movimento, o movimento de mulheres no campo. 
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Movimentar-se enquanto mulheres do campo não diz respeito apenas às violências 

sofridas por essas mulheres no interior dos seus lotes, na esfera “fechada” do privado, mas, 

sobretudo, de todos os tipos de violências, em todas as suas dimensões, sobre todos os 

aspectos, inclusive contra o agronegócio.  É esse o sentido que o Movimento de mulheres no 

campo do Tocantins quer trazer. 

Por isso, estar na Marcha das Margaridas, movimento que atrai diversas entidades e 

movimentos sociais em prol de melhorias na vida de mulheres camponesas, é uma experiência 

importante para as mulheres camponesas e trabalhadoras rurais do Tocantins. 

Como mencionamos anteriormente, a marcha é enriquecida pelo significado das lutas 

e do brutal assassinato de Margarida Alves. E se torna por isso, um referencial de luta para 

mulheres camponesas no Tocantins, Brasil e na América Latina. 

A morte de Margarida Alves pode ter cessado uma voz, mas vez levantar-se milhares 

de outras vozes, gritos, cantos e discursos. A violência no campo ainda prevalece, são homens 

e mulheres brutalmente assassinados, expurgados, humilhados que na condição de sem terras, 

não tem outra alternativa senão lutar.  

Para o homem, os movimentos sociais no campo tem sido o amparo para o seu retorno 

ao campo, para as mulheres isso não tem acontecido. Não só porque os movimentos sociais se 

atentaram a pouco pelas questões delas, mas porque as políticas públicas ainda não 

conseguem assistir essas mulheres no campo. 

Por isso a importância da Marcha das Margaridas. 

Para evidenciar as condições dessas mulheres no campo, suas opressões e violências, 

suas dificuldades, suas ações e articulações, mas, sobretudo, para por em evidências as 

próprias mulheres do campo, seus movimentos, por isso a marcha das Margaridas para essas 

mulheres camponesas tocantinenses, é o movimento em movimento. 
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