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Resumo 

 

 De forma geral, considerando o conjunto de suas características, os assentamentos rurais 

podem ser entendidos como a concretização recente de experiências de gestão e apropriação 

econômica, cultural e social do território. Mais amplamente, se formos considerar o do desenvolvimento 

social no campo brasileiro, esses territórios expressam as tensões específicas das contradições da 

agricultura camponesa na sociedade capitalista. O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) vem, 

na última década, promovendo e apoiando uma série de iniciativas no campo brasileiro que objetivam a 

elevação dos níveis de qualidade de vida da população. Nosso objetivo é compreender como as 

políticas públicas de desenvolvimento territorial, mais especificamente o “Programa Territórios da 

Cidadania” se articulam com as prioridades e metas do II Plano Nacional de Políticas para Mulheres. 

Dessa forma, busca-se apontar para a necessidade de se incorporar à Geografia Humana o 

componente gênero, procurando evidenciar que a organização social e territorial engloba diferenças 

consideráveis entre homens e mulheres. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A partir da década de 1990 muitos assentamentos rurais foram implantados no Brasil, 

sobretudo, depois da intensificação das ocupações de terras promovidas por dezenas de movimentos 

socioterritoriais. Podemos considerar esse processo como uma tendência recente de experiências de 

gestão e apropriação econômica, cultural e social do território no país. Numa perspectiva mais ampla 

do desenvolvimento social no espaço rural brasileiro, os assentamentos manifestam as tensões 



 

pertinentes às contradições e possibilidades da agricultura camponesa na sociedade capitalista, 

marcada pela forte presença da monocultura de exportação baseada numa organização de modelo 

capitalista e empresarial. 

 

 O Estado brasileiro,  a partir da década de 1990, empreendeu um conjunto de iniciativas de 

implementação de assentamentos rurais no extremo oeste paulista, numa área conhecida como Pontal 

do Paranapanema. Essas iniciativas estatais são caracterizadas pela forte intervenção do governo na 

promoção de assentamentos de trabalhadores rurais como resposta às reivindicações realizadas pelos 

movimentos sócioterritoriais (FERNANDES, 1996). O Pontal do Paranapanema teve grande destaque 

nos meios de comunicação nesse período, hoje, tratar-se da região paulista com o maior número de 

assentamentos rurais, tendo sido, portanto, foco da Reforma Agrária no estado de São Paulo. 

Localizado no extremo sudoeste do estado de São Paulo, delimitada pelos rio Paraná, à oeste, na 

divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, e rio Paranapanema, ao sul, na divisa com o estado do 

Paraná,  faz parte da Alta Sorocabana e compõe a Região de Governo de Presidente Prudente. 

 

 Carvalho (1998) faz a seguinte definição de assentamento: 
 

compreende o conjunto de famílias de trabalhadores rurais vivendo e produzindo num determinado 

imóvel rural, desapropriado ou adquirido pelo governo federal (no caso de aquisição, também, pelos 
governos·estaduais), com o fim de cumprir as disposições constitucionais e legais relativas à reforma 
agrária. A expressão assentamento é utilizada para identificar não apenas uma área de terra, no 
âmbito dos processos de reforma agrária, destinada à produção agropecuária e ou extrativista, mas, 
também, um agregado heterogêneo de grupos sociais constituídos por famílias de trabalhadores 
rurais. (CARVALHO,1998, p.07). 

 

 
O Pontal do Paranapanema constitui uma das regiões brasileiras que se configura como um 

grande desafio para um desenvolvimento social e econômico do país. A história de ocupação desta 

região é marcada por ocupações irregulares, formação de latifúndios e violência, sobretudo na forma 

de expropriação de camponeses. Sua incorporação à economia nacional e internacional esteve 

diretamente ligado aos empreendimentos agropecuários instalados ao longo do tempo, num primeiro 

momento o café, depois o algodão e, a partir da década de 1970, a exploração da pecuária extensiva 

de corte, e, atualmente, com a introdução e expansão da monocultura canavieira.  

 

 

 

 



 

Figura 01: Localização do território do Pontal do Paranapanema-SP (Brasil) 

 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 O surgimento de inúmeros movimentos sociais e a pressão realizada por ele por meio das 

ocupações é resultado da diferenciação socioeconômica e espacial da agricultura brasileira e da 

estrutura fundiária historicamente concentrada. Para responder a essas demandas, o governo brasileiro 

criou o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) com o objetivo de gerir políticas públicas para o 

desenvolvimento das atividades deste segmento da sociedade brasileira, conceituado, oficialmente, 

como agricultura familiar. Oficialmente, o MDA  foi criado em 13 de janeiro de 2000 pela medida 

provisória n. 1.999-14, que transformou o Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Política 

Fundiária em Ministério do Desenvolvimento Agrário. Sua última estrutura regimental foi definida pelo 

decreto nº 5.033 de 5 de abril de 2004. Segundo informações contidas no site do Ministério, sua  

missão é dar sustentação à reforma agrária, promover o desenvolvimento sustentável da agricultura 

familiar e identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos 

remanescentes das comunidades quilombolas. O MDA é o responsável pela principal política de crédito 

para a promoção do desenvolvimento da agricultura familiar no país,  o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

  



 

 Com a nova dinâmica impressa ao MDA pelo Governo Federal nos últimos anos, um conjunto 

de iniciativas acabou por conformar um campo institucional que permitiu consolidar a perspectiva 

territorial junto às políticas públicas. Houve, concomitantemente, uma intensificação da busca pela 

ampliação dos espaços participativos dos sujeitos assentados. O fomento à organização de colegiados 

territoriais constitui uma estratégia política de gestão de territórios rurais que visa à democratização 

política e econômica.  Segundo o MDA, sua estratégia de implementação de políticas de abordagem 

territorial busca promover e apoiar iniciativas das institucionalidades representativas dos territórios 

rurais que objetivem o incremento sustentável nos níveis de qualidade de vida da população rural. Para 

atingir tal meta, propôs-se: 1) o fortalecimento das redes sociais de cooperação dos territórios, com 

ênfase para aquelas que articulam assentados, agricultores familiares e populações tradicionais; 2) o 

planejamento e gestão social desses territórios; 3) iniciativas fomentadoras da diversificação e 

dinamização econômica e; 4) uma articulação entre várias políticas públicas, para que tal iniciativa 

alcance a multidimensionalidade do desenvolvimento sustentável - econômica, sócio-cultural, político-

institucional e ambiental (MDA-SDT, 2004).  

 

 Como resultado desse enfoque territorial tem-se a implementação, em todo o país, de 

territórios prioritários para a atuação do MDA/SDT, com seus colegiados territoriais representativos e 

um grande número de ações em desenvolvimento. A instrumentalização do território para fins de 

planejamento parte do princípio da possibilidade de conjugação harmônica das forças da sociedade 

local, que pela via da participação social seria capaz de minimizar e até mesmo eliminar suas 

divergências internas tais como as assimetrias de poder, os interesses distintos (e ocultos), as 

desigualdades de renda e de capital dentre outros contra-sensos (OLIVEIRA, 2010).  

 

 A partir de 2003, com Luiz Inácio Lula da Silva ocupando o governo federal, a abordagem 

territorial do desenvolvimento se fortalece e passa a ser concebida como estratégia eficaz para 

incentivar e aprofundar a interação entre os órgãos  governamentais e a sociedade civil organizada, 

nesse contexto houve a criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) vinculada ao MDA. 

A SDT define o território rural como um espaço físico, geograficamente definido, de maneira gera, 

contínuo, compreende espaços rurais e urbanos, caracterizado, sobretudo, por considerar critérios 

multidimensionais, a exemplo do ambiente, da economia, da sociedade, da cultura, da política. 

Considera também  as instituições, a população e seus os grupos  que se relacionam interna e 

externamente. Todos esses elementos, em conjunto, devem confluir para uma combinação capaz de 



 

distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial. (BRASIL, 

2004, p.10).  

 

 A utilização do uso do conceito de território nas políticas federais busca privilegiar a dimensão 

territorial do desenvolvimento. A crítica que podemos adiantar é a de que, na forma como a maior parte 

dessas políticas vêm sendo implementadas, o território de totalidade passa a ser tratado como 

dimensão. Há uma avanço nessa concepção a medida em que se discute a importância do 

desenvolvimento territorial, principalmente em áreas com elevada concentração de assentamentos, por 

outro lado,  o caráter multidimensional do território só consegue ser operacionalizado de forma 

precária. Há um desequilíbrio nas múltiplas dimensões do território em detrimento de um 

privilegiamento da dimensão trabalho, em seu sentido econômico. Dimensões como educação, 

participação política, gênero, geração, acabam sendo desvalorizadas.   

 

 Do ponto de vista científico, sobretudo a partir da produção geográfica, o conceito de território 

nos remete à ideia de totalidade, assim, é multidimensional. Para outras ciências ou para os gestores 

políticos o território pode ser compreendido apenas como uma dimensão. Alguns economistas tratam o 

território como uma dimensão do desenvolvimento, reduzindo seu significado. Assim como o 

desenvolvimento, o território é multidimensional. A compreensão do território como espaço 

unidimensional trata-o como um setor, chamando-o equivocadamente de território. Essa é uma 

estratégia  comum na implantação dos denominados projetos de “desenvolvimento territorial”. 

 

 A operacionalização dessas políticas está baseada na perspectiva da gestão social. Com a 

consolidação das ações nos Territórios Rurais no decorrer do primeiro mandato do governo Lula, foi 

criado o “Programa Territórios da Cidadania” em 2008, tendo como foco de ação principal reduzir as 

desigualdades regionais e sociais. Este programa constitui parte do esforço do Governo Federal para 

priorizar suas ações em regiões e subregiões onde os investimentos públicos e privados não têm sido 

suficientes para garantir o atendimento às necessidades básicas da população, bem como para 

acelerar processos locais e subregionais que ampliem as oportunidades de geração de renda de 

maneira desconcentrada e com a observância da sustentabilidade em todas as suas dimensões. 

(BRASIL, 2008, p. 3). Foram criados, até o momento,  120 Territórios da Cidadania, abrangendo 33,3% 

dos municípios brasileiros, o que corresponde à 52,5% da área territorial nacional e totaliza 46,2% da 

população rural do país.  



 

 Os 32 municípios que compõem a região do Pontal do Paranapanema correspondem a 7,4% 

da área total do estado de São Paulo (vide figura 01). Segundo  informações do Sistema de 

Informações Territoriais do MDA, o público alvo das ações dos Territórios da Cidadania é composto por 

12.349 agricultores familiares, 5.578 famílias assentadas e 1.181 pescadores. (SDT/MDA, 2009). Além 

do aumento do montante de recursos destinados ao PRONAF, o programa foi também reestruturado 

com vistas à superação do viés setorial, sendo que atualmente está pautado em treze linhas de crédito: 

1) Custeio; 2) Investimento; 3) Pronaf Agroindústria; 4) Pronaf Agroecologia; 5) Pronaf Eco; 6) Pronaf 

Floresta; 7) Pronaf Semi-Árido; 8) Pronaf Mulher; 9) Pronaf Jovem; 10) Pronaf Custeio e 

Comercialização de Agroindústrias Familiares; 11) Pronaf Cota-Parte; 12) Microcrédito Rural e 13) 

Pronaf Mais Alimentos. (OLIVEIRA, 2010). 

 

 Este texto reflete a busca, por esta pequisa, em analisar as ações do MDA/SDT no que se 

refere às políticas públicas de atendimento às demandas das mulheres assentadas da região do Pontal 

do Paranapanema. O objetivo é compreender como as políticas públicas de desenvolvimento territorial 

se articulam com as prioridades e metas do II Plano Nacional de Políticas para Mulheres - PNPM 

(resultado da II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizado em agosto de 2007), em 

seus eixos: a) Participação das mulheres nos espaços de poder e decisão - que tem como objetivo 

principal promover e fortalecer a participação igualitária, plural e multirracial das mulheres nos espaços 

de poder e decisão”, e como um dos objetivos específicos; b) Estimular a ampliação da participação de 

mulheres nos cargos de liderança política e de decisão no âmbito das entidades representativas de 

movimentos sociais, sindicatos, conselhos de naturezas diversas, e todos os tipos de associação onde 

mudanças nesse sentido se façam necessárias (II PNPM, 2008: 20-1); c) Promover a incorporação da 

perspectiva de gênero nas políticas ambientais e de segurança alimentar, favorecendo o 

desenvolvimento sustentável; d) Promover o protagonismo das mulheres da cidade, do campo e da 

floresta, na promoção do desenvolvimento sustentável no país, que tem como uma das prioridades e; 

e)  Promover a participação de mulheres nos programas e ações que tratem dos temas de mudanças 

climáticas, assentamentos rurais e licenciamento. (II PNPM, 2008: 23-4). 

 

 

 

 

 



 

A REALIDADE DAS MULHERES NO ESPAÇO RURAL BRASILEIRO 

 

 A organização do trabalho constitui um dos fatores essenciais ao desenvolvimento de nossa 

sociedade, sua origem está relacionada à Divisão Natural do Trabalho (DNT). Primitivamente, quando o 

homem vivia em tribos, o trabalho se dividia basicamente em: o trabalho mais pesado (a guerra, a caça 

de animais de grande porte, etc.) concebido como tarefa dos homens adultos, enquanto o trabalho 

mais leve cabia à mulher, aos anciãos e às crianças. Não é possível afirmar que nesse período esta 

divisão do trabalho detinha características de divisão profissional. NA economia baseada na coleta de 

frutos e raízes, a mulher permanecia no lar cuidando dos afazeres domésticos e teve, ao longo de 

milhares de anos, a possibilidade de observar as sementes e os restos de alimentos jogados no quintal 

de suas casas, provavelmente, o surgimento da agricultura fora iniciado pela mulher. Esta observação 

permitiu compreender toda a dinâmica da semeadura, assim, criando habilidades e noções de plantio, 

de tempo propício, enfim, conhecendo os detalhes necessários para se alcançar bons resultados com 

relação ao desenvolvimento das plantas. É possível que este mesmo processo tenha se dado com a 

domesticação dos animais, a exemplo da galinha, do porco, da vaca, do cavalo e outros animais que 

encontravam mais facilmente seu alimento nos “quintais”, onde não era necessário arriscar a vida nas 

matas. O corte de gênero tem sua origem com a DNT,  a partir da qual as mulheres ficaram 

responsáveis pela produção e  organização dos espaços habitados, por causa das observações 

desenvolveram mais a capacidade de raciocínio, enquanto que o homem devido às habilidades com a 

caça, a pesca e as guerras intertribais desenvolveu a força corporal. A origem da cultura patriarcal está 

portanto, asso ciada a “vida camponesa”.  

 

 Na sociedade moderna, a única produção que a mulher torna-se visível é a reprodução. O 

espaço-tempo doméstico é o espaço-tempo da reprodução, das relações familiares, entre cônjuges e 

entre pais e filhos. As relações sociais familiares estão dominadas por uma forma de poder, o 

patriarcado, que está na origem da discriminação sexual e do corte de gênero. Obviamente, tal 

discriminação não existe apenas no espaço-tempo doméstico e é, aliás, visível no espaço-tempo da 

produção ou no espaço-tempo da cidadania. As relações de gênero estão profundamente enraizadas 

no cotidiano das comunidades, são relações historicamente e socialmente construídas, não são 

processos simples de serem transformados. Do ponto de vista da análise, conceito de gênero ajuda a 

diferenciar homem e mulheres a partir das práticas sociais especificas em diferentes esferas, como por 

exemplo, na família, na política  nas relações de trabalho. O termo gênero sublinha o aspecto relacional 



 

entre as mulheres e os homens, o que significar dizer que, nenhuma compreensão de qualquer um dos 

dois pode existir através do estudo que os considere totalmente separados.  

 

 Tomando como referencia as relações de gênero na agricultura camponesa, em seu atual 

formato, as possibilidades de construção da cidadania e emancipação das mulheres ainda são muito 

restritas. Em essência, este tipo de organização social coloca no homem (sobretudo no pai) todo o 

poder para a organização, não só do empreendimento produtivo, como também todo o conjunto das 

relações, a partir do qual constrói-se uma hierarquia rígida na ocupação de lugares, atribuição de 

valores oportunidades e benefícios. 

 

 Em 1980, o movimento das mulheres rurais desenvolveu duas reivindicações centrais, a 

incorporação da mulher nos sindicatos e da segurança dos direitos sociais para as mulheres 

trabalhadoras, como de ser reconhecida como trabalhadora rural, direito a aposentadoria, salário 

maternidade, pois até então esses direitos não eram assegurados e elas enfrentavam a discriminação 

apesar de seu crescimento na participação na força de trabalho. Esses direitos foram alcançados 

graças à pressão e a organização que o movimento das mulheres rurais e as lideranças femininas 

empregaram, o resultado veio na Constituição Federal de 1988, onde os direitos a mulher foram 

expandidos em relação à legislação trabalhista, aos benefícios da Previdência Social, e a inclusão das 

mulheres na reforma agrária. Antes da nova legislação, os direitos à reforma agrária para homens e 

mulheres eram muito discrepantes, nos primeiros acampamentos de 1980, somente os homens 

solteiros poderiam se inscrever no INCRA, já as mulheres solteiras não poderiam se cadastrar para 

receber um lote, e quando uma família era assentada somente o lote ficava somente no nome do 

homem. No final da década de 1990, entretanto, houve uma maior consciência sobre a discussão dos 

direitos a mulher rural, ou seja, tornou-se uma discussão para o movimento em geral, fato esse que 

encorajou o Estado a tomar medidas específicas para incluir as mulheres na reforma agrária de uma 

maneira mais igualitária. 

 

 Conforme estudos realizados pela pesquisadora Carmen Diana Deere sobre a reforma agrária 

brasileira, um fator que chama a atenção é baixa parcela de mulheres beneficiadas, principalmente se 

comparado com outros países da América Latina, mesmo sendo um dos primeiros países a estipular 

que as mulheres poderiam ser beneficiárias conjuntamente com os homens, cerca de 12,6% de 

beneficiárias no país, um dos motivos é a não obrigatoriedade da titulação conjunta como é feita em 



 

outros países, e é fator cultural que o marido represente a família as mulheres são prejudicadas. 

Mesmo depois da mulher conquistar o direito de poder ser beneficiária da reforma agrária, o processo 

de seleção era discriminatório; segunda pesquisa de Deere (2004), o Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (INCRA) aplicava um sistema de pontuação pelo qual homens de 18 a 60 anos 

recebiam um ponto, já as mulheres desse mesmo grupo de idade recebiam 0,75 ponto, haviam 

também outros critérios discriminatórios, devido a invisibilidade do trabalho rural que a mulher 

desempenha era mais difícil comprovar sua experiência na agricultura. 

 

 TERRITÓRIO DA CIDADANIA E AS MULHERES NO PONTAL 

 

 O Programa Territórios da Cidadania traz a tona  uma mudança de visão do Governo Federal 

na criação e execução dos seus planos de desenvolvimento  rural no país. A variável espacial, na figura 

do território,  tem, hoje, grande destaque e é apontada por estudiosos como de fundamental relevância 

para se compreender o dinamismo de determinadas regiões e suas relações com o desempenhado de 

atores e instituições sociais. A base do dinamismo é a maior proximidade dos atores que atuam em 

determinado espaço promovendo ações coletivas e colaborativas que favoreceriam o surgimento de 

oportunidades inovadoras de desenvolvimento. Sua base gestionária é composta pelo Colegiado 

Territorial,  reunindo em sua composição organizações governamentais e sociedade civil, tendo como 

objetivo realizar a gestão social do território, formulando, articulando, executando e exercendo o 

controle social de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural sustentável nos territórios 

rurais de identidade. 

 

 Para gerir o programa foi criado um Comitê Gestor Nacional integrando 15 Ministérios, este 

arranjo interinstitucional tem como objetivo permitir uma articulação horizontal das políticas públicas, 

são eles: Desenvolvimento Agrário/INCRA, Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Integração 

Nacional, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Cidades, Minas e Energia, Secretaria Promoção da 

Igualdade Social, Secretaria de Agricultura e Pesca, Justiça/Funai, Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Cultura, Secretaria-geral, Planejamento, Secretaria de Relações Institucionais, Casa 

Civil e a Secretaria de Políticas para as Mulheres.  

 

 A Secretaria de Políticas para as Mulheres foi criada em 2003,  tem como objetivo assessorar 

direta e imediatamente a presidência na formulação, coordenação e articulação de políticas para as 



 

mulheres, elaborar e implementar campanhas educativas, elaborar o planejamento de gênero que 

contribua na ação do governo federal e demais esferas de governo, articular, promover e executar 

programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à 

implementação de políticas para as mulheres, promover o acompanhamento da implementação de 

legislação de ação afirmativa e definição de ações públicas que visem ao cumprimento dos acordos, 

convenções e planos de ação assinados pelo Brasil, nos aspectos relativos à igualdade entre mulheres 

e homens e de combate à discriminação1. 

 

 O MDA e o INCRA, a partir da articulação de diferentes organizações de mulheres e dos 

compromissos manifestados no II Plano Nacional de Reforma Agrária e no I e II Plano de Políticas para 

as Mulheres, vêm implementando um conjunto de políticas públicas dirigidas à promoção da autonomia 

econômica, fator imprescindível para a extinção das desigualdades que marcam a vida das mulheres 

camponesas. São ações básicas voltadas para o reconhecimento das mulheres como cidadãs, por 

meio do acesso à documentação civil, de revisão dos procedimentos e das normas que regem o 

acesso a terra para a efetivação da titulação conjunta e ações afirmativas nas políticas agrícolas e de 

assistência técnica para fortalecer suas organizações econômicas. 

 

 Segundo os dados do último Censo Demográfico (IBGE, 2010), cerca de 600 mil pessoas  

vivem nos 32 municípios do Território do Pontal, pouco mais de 10%  habitam  a zona rural, percentual  

superior ao do conjunto do Estado de São Paulo, que alcança pouco mais de 4%. Desse total 49,4% 

são mulheres, enquanto 51,6% são homens. Com relação a população rural total, as mulheres 

representam 8%, tal como representamos abaixo. Entre 2008 e 2010, o Territórios da Cidadania 

investiu cerca de R $ 413,4 milhões (U$ 202,6 milhões) no território. O Programa uma área de 

18,441.40 km ². Do total de municípios, 16 têm assentamentos, com, aproximadamente, 6,248 famílias 

em 112 assentamentos, numa área total de 43.803 (cerca de 346.618 acres) (DATALUTA, 2010).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Informações obtidas no site da Secretaria: http://www.sepm.gov.br. 



 

 Figura 02: População do Território do Pontal 

 

       Fonte: IBGE, 2010/Organizado pelo autor  

 

 As ações do programa que têm impacto direto na questão de gênero são: o Programa Bolsa 

Família (PBF), que investiu R$ 67,9 milhões (U$ 33,2 milhões), atendendo a aproximadamente 69.447 

famílias; o Programa Documentação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais (PNDTR), que emitiu 

cerca de 11.957 documentos e investiu R$ 257 mil  (U$ 125,9 mil); é importante lembrar que  o MDA, 

por meio da melhoria de infra-estrutura e serviços em áreas rurais investiu R$ 175 mil (U$ 85,7 mil) em 

atividade para o fortalecimento das atividades econômicas de grupos de mulheres rurais para apoiar a 

produção agrícola e processamento de alimentos e artesanato de grupos de mulheres do Pontal, 

através de acordos com o Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP); o Programa de 

Promoção da Igualdade Racial e Etnia investiu cerca de R$ 71 mil reais (U$ 34,8) em projetos de 

assistência técnica e extensão rural (ATER) para as mulheres rurais, na organização produtiva de 

mulheres trabalhadoras rurais e treinamento em público políticas para as mulheres rurais. Esses 

últimos são feitos junto com organizações feministas. 

 

 Com relação ao  PNDTR, cabe ressaltar que esta era uma reivindicação antiga presente na  

Marchas das Margaridas de 2000 e 2003. Em resposta, em 2004, o Governo Federal criou o “Programa 

Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural”, coordenado pelo MDA e pelo Incra e 

integrado por oito organismos federais e 23 secretarias de segurança pública dos governos estaduais, 

além de prefeituras municipais.  Essas ações são coordenadas pela Assessoria Especial em Gênero, 

Raça e Etnia (Aegre) vinculada ao MDA. 

 

 Sem documentação básica não há como se inscrever no cadastro do Incra e outros programas, 



 

a exemplo do Bolsa família. Para que a reforma agrária dê visibilidade às mulheres rurais e reconheça 

seu direito à terra é preciso garantir instrumentos que viabilizam este acesso, ou seja, o acesso à 

documentação civil e trabalhista para as assentadas age nesse sentido. A Portaria do Incra nº 981/2003 

tornou obrigatória a titulação conjunta da terra para lotes de assentamentos constituídos por um casal 

em situação de casamento ou de união estável. No caso de separação, em que a terra está em 

processo de titulação, a área fica com a mulher, desde que ela tenha a guarda dos filhos. No caso de 

terras já tituladas, os interessados podem ir ao cartório de imóveis para solicitar a modificação e 

inclusão do nome da mulher. No caso de assentamentos já criados, o casal deve ir ao Incra requerer a 

inclusão do nome da mulher na titularidade do lote apresentando os documentos que comprovem a 

união entre ambos. Em todos os casos, são necessários os documentos pessoais do casal e os de 

regularização fundiária do lote.  

 

 Em consulta aos dados do Sipra - Sistema de Processamento de Informações da Reforma 

Agrária, já verificamos a mudança com relação aos assentados do Pontal.   

 

 Como as mulheres são responsáveis pela divisão de trabalho doméstico, resultado da 

naturalização do papel da mulher como aquela que é a responsável maior pela “criação” dos filhos e 

que lhe impõe atividades que ocupam todo o tempo, o Programa Bolsa da Família acaba por ter um 

impacto mais direto sobre suas atividades. 

 

CONCLUSÕES PRELIMINARES  

 

 No Pontal do Paranapanema  ainda há falhas na construção da institucionalidade do processo 

de gestão social que se reflete no processo de gestão do desenvolvimento do território com enfoque 

nas questões de gênero. Numa visão mais ampla, houve, nos últimos nove anos a concentração dos 

investimentos para alguns municípios (a exemplo de Mirante do Paranapanema e Teodoro Sampaio) 

com projetos de valor em geral acima da média dos demais e com forte direcionamento a um rol de 

atividades econômicas pouco diversificadas. Os projetos estão quase todos voltados para a dimensão 

produtiva. A maior parte dos projetos são formulados a partir de parcerias com as Prefeituras, 

mostrando, assim, a baixa participação de organizações da sociedade civil e de entidades de 

assistência técnica. Nas pesquisas realizadas pela Célula do Pontal do Paranapanema – SP (2011), 

4% dos entrevistados  (entre Executores, Colegiado e Beneficiários) apontaram um aumento da 



 

participação do trabalho das mulheres na geração de renda da família como mudança no território 

atribuída à implementação dos projetos. 

 

 Concluímos, provisoriamente, que, mesmo em se tratando de uma política pautada numa 

perspectiva multidimensional, pautada na ideia de que o território conjuga diversos setores sociais que, 

pelo menos em tese, reuniriam esforços no sentido de promoverem o desenvolvimento do território, 

está ausente uma preocupação mais focada nas questões de gênero, sobretudo, em seu aspecto de 

empoderamento, no qual as mulheres conquistariam espaços políticos.  Em parte, esta preocupação já 

vem chamando a atenção de grupos que compõe o Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Pontal 

do Paranapanema, como resultado tem-se as reuniões realizadas  na forma de oficinas de mobilização 

de mulheres, na qual busca-se criar um espaço de confluência de interesses em relação ao tema.  
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