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RESUMO: A pesquisa em curso analisa a constituição da condição feminina no 

processo de ocupação territorial realizado por mulheres e homens agricultores na 

Chapada do Apodí, onde encontram-se atualmente mais de trezentas famílias 

acampadas, no interior do Ceará, Nordeste do Brasil. O referido território encontra-se 

em conflito há mais de duas décadas, onde estão em disputa dois projetos de mundo – 

um voltado ao agronegócio tóxico, pautado na “Revolução Verde”, no contexto do 

neoliberalismo e outro baseado na agricultura familiar agroecológica e de resistência. 

Nessa perspectiva, temos como objetivo entender a atuação das mulheres nesse processo 

e como integram o movimento em curso, ao passo em que, constituem a si mesmas 

enquanto lutadoras. Entendemos que a sociedade só opera sua autonomia 

verdadeiramente quando desconstrói a divisão hierárquica entre homens e mulheres, no 

campo os papéis de gênero parecem ganhar contornos mais expressivos, face à 

permanência do patriarcado. Na luta pela terra e por uma produção agroecológica o 

papel da mulher ganha destaque, a dita sensibilidade feminina, por muito tempo 

desconstruída pelo movimento feminista, ganha outros contornos com novas leituras da 

realidade, o “gênero da igualdade” é parte de uma agenda feminista que luta pelos 

direitos iguais entre os indivíduos, mas é o “gênero da diferença” que busca assumir as 

distinções não como sinônimo de inferioridade e sim como complementariedade. 

Historicamente ao se lutar por igualdade tinha-se como alvo o universo masculino, 

permeado de competitividade e realização a partir do lucro rápido e exploração do 

homem pelo homem. O indesejado universo feminino, ligado à maternagem, a 

sensibilidade e a “mãe natureza” foi relacionado ao primitivo e ao não desenvolvido e é 

exatamente nessas características tidas como involuídas e relegadas ao espaço privado 

que o “gênero da diferença” apoia-se para buscar uma nova maneira de ler e proceder 

no mundo. Neste lastro, realizamos no locus da pesquisa em curso a aplicação de 

questionários e entrevistas semi-estruturadas com as mulheres acampadas, donde 

pudemos extrair elementos que explicitaram suas condições materiais, como a falta de 

recursos elementares para suas práticas cotidianas, mas também como as mesmas 

ressignificam essas ausências e produzem um espaço de resistência, atuando nas 

atividades cotidianas, bem como, com o cultivo de hortas comunitárias orgânicas e 

livres de agrotóxicos, produção de artesanato com intuito de prover o sustento 

comunitário. Constatamos ainda que as experiências vivenciadas por elas na resistência 

da luta pela terra possibilitam uma formação política e emancipatória.  

 

Palavras-chave: Agroecologia. Agronegócio. Gênero. Território.  

 

 



2 
 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado de interlocuções teórico-práticas realizadas entre 

os Projetos de Extensão “A formação política e educação de gênero enquanto 

agentes da libertação”, coordenado pela professora Maria da Conceição e 

Currículo e Diversidade: formação da juventude frente à unilateralidade 

midiática”, coordenado pela professora Jamira Lopes. Os citados Projetos são 

desenvolvidos na Universidade Estadual do Ceará – UECE – Brasil, ligados ao 

Programa Educação do campo, escola e organização da cultura: vivências e 

conhecimentos para a emancipação humana. 

 Suas atividades foram desenvolvidas num espaço de ocupação, resistência e luta 

pelo território na comunidade José Maria do Tomé. A comunidade ora referida situa-se 

na Chapada do Apodi na cidade de Limoeiro do Norte/Ce
1
. Importa sublinhar que no 

Vale do Jaguaribe e em especial na cidade de Limoeiro do Norte o modelo do 

agronegócio tem sido largamente implantado e expandido há pelo menos uma década, 

gerando conflitos agrários, prejuízos ambientais e danos à saúde da população. Como 

afirmam Carvalho e Mendes (2014, p.45): 

 
O modelo econômico brasileiro adotado nos últimos quinze anos está 

em sintonia com a globalização e o neoliberalismo hegemônicos das 

últimas três décadas no cenário internacional... É nestas bases que o 
agronegócio – grandes empresas agropecuárias – associado ao 

mercado financeiro e impulsionado pelo estado se torna a referência 

econômica das políticas agrícolas no Brasil, em detrimento da 

agricultura familiar... 

 

Na direção do que afirmam os dois autores supracitados, concebemos as lutas 

empreendidas na região do Vale do Jaguaribe como parte de um longo processo 

histórico ligado à reforma agrária no Brasil, bem como, parte expressiva de um processo 

educativo dos trabalhadores e trabalhadoras “que com suas bandeiras e pés nas 

alpercatas caminham em seus sonhos na esperança de pisarem numa terra justa e num 

chão espiritualmente humano.” (MAIA, 2008, p.3).  

O referido território encontra-se em conflito há mais de duas décadas, onde 

estão em disputa dois projetos de mundo – um voltado ao agronegócio tóxico, pautado 

na “Revolução Verde”, no contexto do neoliberalismo e outro baseado na agricultura 

familiar agroecológica e de resistência. As problemáticas em curso no espaço analisado 

estão inseridas propriamente na dinâmica da história do Brasil. Ela remonta a divisão 

arbitrária desse território, as chamadas sesmarias, como parte de um projeto colonial 

europeu com mais de quinhentos anos e que a custo de muitas vidas, ainda prossegue. 

Cenário esse, que não mudará muito com a emancipação da colónia, nem com a 

proclamação da república, pois como sinaliza Oliveira, a burguesia brasileira não cria 

um projeto de modernização da agricultura que consiga romper com as estruturas 

oligárquicas e latifundiárias, pelo contrário, alia-se a tais estruturas e adere as condições 

regionais de trabalho e faz uso do aparelho estatal conforme seus interesses. 

                                                             
1 Limoeiro do Norte, cidade situada na Microrregião do Baixo Jaguaribe no estado do Ceará, distante 198 

km da capital Fortaleza. Segundo Indicador demográfico do IBGE – censo de 2005, Limoeiro do Norte 

possui pouco mais de 55 mil habitantes. O município tem 78 comunidades rurais 
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A chamada modernização da agricultura não vai atuar no sentido da 

transformação dos latifundiários em empresários capitalistas, mas, ao 

contrário, transformou os capitalistas industriais e urbanos - sobretudo 
do Centro-Sul do país - em proprietários de terra, em latifundiários. A 

política de incentivos fiscais da Sudene e da Sudam foram os 

instrumentos de política econômica que viabilizaram esta fusão. Dessa 
forma, os capitalistas urbanos tornaram-se os maiores proprietários de 

terra no Brasil, possuindo áreas com dimensões nunca registradas na 

história da humanidade.  (OLIVEIRA. Ariovaldo, s-d). 

 

Para o autor esse é um movimento próprio da elite brasileira, um capitalismo 

que não segue a lógica clássica de modernização e industrialização, mas nem por isso 

menos destrutiva. Pode-se imaginar, portanto, o significado do domínio da terra num 

país que gesta sua economia através da produção agrícola e posse da terra. Terra no 

Brasil ainda é a grande moeda de troca. Não por menos nenhum código florestal que 

defenda os interesses de agricultores familiares ou uma agricultura sustentável consegue 

ser aprovado nos centros decisórios do país. As casas legislativas da nação são 

comandadas por bancadas ruralistas que advogam exclusivamente em interesse do 

agronegócio e do latifúndio.  

Desse modo, atentamos ao fato de que o processo desencadeado na região do 

Vale do Jaguaribe, bem como nos territórios vizinhos como Rio Grande do Norte – RN, 

constituem-se num movimento de totalidade, não obstante, os desdobramentos da ação e 

dos interesses abjetos do capital forjam-se aqui lutas e resistências ao domínio 

hegemônico do modo de produção capitalista. Nesse sentido, percebemos na práxis 

desenvolvida pelos movimentos atrelados com a problemática do agronegócio na 

região, aspectos da tradição do pensamento pedagógico socialista, da Pedagogia do 

Oprimido e da Pedagogia do Movimento.  

Mediante o contexto e o cenário brevemente apresentados, no dia cinco de maio 

de dois mil e quatorze, um total de 1072 famílias ocuparam parte do território da 

Chapada do Apodi, significando uma resposta ao abuso das multinacionais e, sobretudo, 

uma resposta ao assassinato do ambientalista Zé Maria do Tomé – vitimado com 25 

tiros em 21 de abril de 2010 – que não calaram sua voz e fizeram trabalhadores e 

trabalhadoras do campo e da cidade reagirem ao uso intensivo de veneno, à 

desapropriação de terras e à exploração do trabalho. 

O processo de ocupação se deu articulado às instituições engajadas e aos 

movimentos sociais, tais como Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte, Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB), Movimento dos Pequenos agricultores (MPA), Associação de moradores do 

Tomé, Sindicato de funcionários públicos de Limoeiro (SINTSEM), Coordenação 

Nacional de Lutas (CONLUTAS), entre outros. Os movimentos mencionados, segundo 

Carvalho e Mendes (2014) constituem o Movimento 21
2
, nesse contexto a Faculdade de 

Filosofia Dom Aureliano Matos – FAFIDAM, por meio dos cursos de Pedagogia, 

História, Geografia e movimento estudantil passaram a dar suas contribuições também 

em âmbito da extensão universitária. 

                                                             
2 O Movimento 21 emerge no cenário cearense a partir... 
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Os escritos que seguem estão organizados em três seções. No primeiro 

momento realizamos algumas observações sobre a centralidade do trabalho no modo de 

produção capitalista, levando em consideração a validade do pensamento marxiano, e 

destacando os desdobramentos da crise estrutural do capital, que tem como uma das 

configurações mais perversas a utilização do modelo do agronegócio na produção de 

alimentos, sobretudo, em países situados na periferia do sistema. O acirramento da 

ideologia neoliberal, a reestruturação produtiva e a globalização colocam à frente dos 

Movimentos Sociais, sobretudo, do Campo novos desafios e novas tarefas no que 

concerne à luta e à organização da classe trabalhadora enquanto ‘sujeito revolucionário’ 

no processo de transformação social. 

Na segunda seção apresentamos importantes considerações sobre as relações 

de gênero constituídas nesse espaço, compreendendo que qualquer dimensão de luta por 

transformação e emancipação humana, passa irremediavelmente pela busca de 

igualdade entre homens e mulheres, sem a qual qualquer postulado de revolução torna-

se incompleto e inválido. 

No terceiro momento trazemos à baila as reflexões oriundas da experiência 

com mulheres trabalhadoras, em processo de resistência e luta pelo território na 

Chapada do Apodi, situada na divisa entre Ceará e Rio Grande do Norte, no Estado 

brasileiro. Sistematizamos por meio de observação participante e entrevista 

semiestruturada, elementos importantes que evidenciam o protagonismo feminino na 

organização coletiva do Movimento, bem como participação importante na divisão de 

tarefas e na construção de um modelo alternativo de produção figurado na agroecologia. 

Ressaltamos que o protagonismo das mulheres em processos de luta explicita ao mesmo 

tempo condições precárias de moradia e acesso limitado a bens básicos de consumo 

básicos.   

 

1.1 Centralidade do trabalho e crise estrutural do capital: os movimentos do 

campo na contraofensiva  

 

Não são novas, nem tímidas as teses que afirmam o fim da história, o declínio 

das grandes narrativas, a decadência das análises que levam em consideração a estrutura 

social como substrato para qualquer análise.  Uma característica fundamental dessas 

teses é a de que não há mais luta de classes e as formas clássicas de educação são  

portanto, negadas. Há um esfacelamento da realidade, uma relativização do real, nessa 

perspectiva: 

O movimento real, das classes e dos seus antagonismos, é 

transformado em algo invisível, em um não-movimento. O trabalho e 

o capital são apresentados como elementos de uma história natural 
sujeita à lei de ferro do mercado. Além disso, para maior eficácia, 

atribui-se à tecnologia toda essa imensa transformação: fala-se mesmo 

em uma revolução tecnológica. O mercado não é compreendido como 
o conjunto das forças e relações capitalistas de produção. O 

trabalhador e o capitalista são vistos como funcionários 

(hierarquicamente diferenciados) das necessidades do consumo. 

(DIAS, 2009, p.45) 
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Consoante as afirmações elencadas, do ponto de vista hipotético, seria possível 

afirmar que não havendo mais luta de classes, não haveria mais exploração do trabalho 

e desse modo este perderia o seu duplo caráter, como explicou Marx em O capital, ou 

seja, não se exprimiria mais por seu valor de uso e valor de troca. O fim das classes tem 

fundamento na concepção de filósofos como Gorz (1982) e outros
3
, que afirmam a 

superação do trabalho, a sua não centralidade, uma vez que a sociedade contemporânea 

encontra-se regida pela ciência como força produtiva principal. Estas afirmações estão 

na base, no núcleo duro das teorias que respaldam a denominada ‘sociedade do 

conhecimento’. 

Na contramão das teses que afirmam o fim do trabalho, asseveramos que a luta 

de classes é um elemento que define os processos antagônicos de interesses e projetos 

de mundo, onde a reestruturação do trabalho opera na contemporaneidade um lugar de 

destaque. A flexibilização da produção, a expansão do setor de serviços bem como a 

revolução tecnológica colocam em cena novos componentes no mundo do trabalho tais 

como a terceirização, o reemprego, o subemprego, a precarização do trabalho em 

amplas dimensões e, o desemprego em escala global.  

Estas configurações explicitam a face da crise estrutural do capital. Segundo 

Istvan Mészáros, filósofo húngaro e pensador do marxismo, em sua obra Para além do 

Capital, a crise do sistema capitalista nos moldes atuais, não pode ser entendida como 

uma crise cíclica, conjuntural ou periódica, tal qual as crises anteriores aos anos setenta 

do século XX, a exemplo da crise de 1929, este tipo de crise tem como característica um 

caráter dramático, mas sempre passível de resoluções dentro da própria lógica de 

funcionamento do sistema. 

No caso da crise estrutural, esta tem caráter “não explosivo” e segundo 

Mészáros (2011, p.40) possui quatro aspectos fundamentais: “caráter universal”; 

“escopo global”; “escala de tempo permanente” e “modo gradual de desdobramento”. 

Nesses termos com base no autor ora referenciado, Antunes (2008, p. 14) explica que “o 

sistema de metabolismo social do capital tem seu núcleo central formado pelo tripé 

capital, trabalho assalariado e Estado”, sendo necessário romper com esses três polos, 

uma vez que o sociometabolismo do capital é incontrolável e destrutivo.  

Dentre as dinâmicas da incontrolabilidade e da destrutividade vale chamar 

atenção para destruição ambiental em escala global, e que por consequência emaça a 

própria vida humana. A produção e o financiamento de armas de guerra, o consumo de 

objetos supérfluos, e ao mesmo tempo o uso de agrotóxicos na produção de alimentos 

revelam o lado mais perverso do processo de globalização e mundialização do capital, 

vez que a exploração e precarização do sobretrabalho colocam a nu a natureza 

regressiva desse modelo econômico. 

No Brasil em específico, país com posição de destaque na economia mundial e 

com tarefas civilizatórias bastante primárias como erradicação do analfabetismo, 

universalização da escola, demarcação de terras indígenas e quilombolas, e reforma 

agrária adiada por cinco séculos, a mistificação da globalização como uma necessidade 

inerente à modernização da sociedade, tem produzido efeitos dramáticos na conjuntura 

dos territórios camponeses.  

A “modernização agrícola conservadora” que vem sendo implementada no 

estado brasileiro, tem provocado a expulsão de trabalhadores (as) de suas terras e a 

criminalização dos movimentos de resistência. Esse processo vem se dando de maneira 

mais acentuada nas últimas décadas, abrindo canais de exploração para grandes 

conglomerados transnacionais e expansão de comoditties. A ofensiva do capital, aliado 

                                                             
3 Este tema pode ser melhor estudado em: “Trabalho no capitalismo contemporâneo: pelo fim das teorias 

do fim do trabalho” (CARCANHOLO e MEDEIROS, 2012); Habermas (1992). 



6 
 

e legitimado pelo Estado e com forte poder sobre as instâncias jurídicas tem gerado uma 

contraofensiva dos movimentos sociais, uma vez que no caso de regiões como o 

Nordeste brasileiro, temos visto movimentos do campo e da cidade se insurgirem na 

luta pelo direito de plantar e produzir para sua sobrevivência.  

O agronegócio na cidade de Limoeiro do Norte tem gerado a expropriação da 

terra e o uso intensivo de agrotóxicos resultando na “extinção de espécies vegetais e 

animais, e também na extinção de comunidades, modos de viver, culturas, saberes, 

cosmovisões”. (RIGOTTO, 2011, p. 124). A mesma autora destaca em âmbito nacional 

que: 

 
No período de 1999 a 2009, tivemos notificadas pelo SINITOX cerca 

de 62 mil intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola, ou seja, cerca 

de 5.600 intoxicações por ano no país, 15,5 intoxicações diárias, ou 
uma a cada 90 minutos. No mesmo período, foram notificadas 25.350 

tentativas de suicídio através do uso de agrotóxicos, mostrando o 

descontrole no uso. 
 

Em estudos realizados por Rigotto na região do Baixo-Jaguaribe constatou-se 

que: 

 
Comparando os municípios de Limoeiro do Norte, Quixeré e Russas, 
onde avança há dez anos o agronegócio da fruticultura irrigada para 

exportação, com outros doze municípios do Ceará pareados por 

população e que desenvolvem apenas agricultura de sequeiro, com 
pequeno uso relativo de agrotóxicos, verificamos que a taxa de 

mortalidade por neoplasias foi 38% maior nos municípios onde está o 

agronegócio, assim como a taxa de internações por abortos foi 40% 
maior neles, entre outros indicadores relevantes para os diversos 

efeitos crônicos dos agrotóxicos. (RIGOTTO, 2011, p. 127) 

 

Na contraposição do modelo de produção vigente as experiências produzidas no 

diálogo entre os movimentos sociais e os sujeitos atingidos pelo agronegócio na região 

do Baixo-Jaguaribe, segundo Rigotto (2011) “região muito especial do semi-árido, 

vitimada pela recente expansão das fronteiras agrícolas no Ceará”, têm evidenciado a 

atualidade e a urgência de um modelo alternativo de produção alimentícia. Para além da 

produção de alimentos a alternativa socialista mostra-se a cada momento, na conjuntura 

atual, como uma saída necessária para a classe que produz a riqueza e dela não se 

apropria.  

A História com suas temporalidades, suas pulsações e seus ritmos vem trazendo 

às gerações presentes o dever de uma organização coletiva que garanta à humanidade o 

acesso ao saber elaborado e ao mais elevado desenvolvimento social, cultural, científico 

e espiritual.   Abaixo expomos a fotografia de uma criança filha de mãe residente em 

região com ampla utilização de agrotóxico. 
 

 

1.2 Mulheres em processo de lutas e emancipação: gênero e patriarcado em 

destaque 

 

Os conceitos de gênero e patriarcado em pauta nos são úteis para compreensão 

de como se forjam historicamente os papéis socioculturais relegados a mulheres e 

homens, desalinhando as certezas de um determinismo biológico. Compreendendo 
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ainda, como os espaços público e privado são ocupados aparados na ideia de relevância 

política que os indivíduos possuem determinados por seu sexo biológico, bem como, a 

divisão do trabalho que é tributário dessa separação público, privado.  

O conceito de gênero foi inovador para sua época
4
, pois além de desafiar os 

determinismos biológicos, postula que ambos os sexos sofrem com as pressões sociais 

em torno de seus papéis. Homens e Mulheres são tencionados a representarem, atuarem 

conforme os desígnios das culturas onde estão inseridos, ser homem e ser mulher seria, 

portanto, uma construção histórica, que pode variar de acordo a época e o lugar. Esses 

postulados, entretanto, não podem perder de vista que a condição feminina tem, ao 

longo do tempo, sofrido as pressões mais significativas dentro das sociedades.  

Não obstante tratar-se de uma consideração central para entender o próprio 

motor da história, aquilo que nos define subjetivamente e oprime socialmente enquanto 

homens e mulheres, esse conceito anglo-saxão pode não dar conta completamente da 

condição feminina em partes do globo, acerca do conceito Rago indica: 

Construção social e cultural das diferenças sexuais, assim se definiu o 

“gênero”, categoria que trazia muito desconforto para todas nós pelo 

desconhecimento que a cercava. Afinal, estávamos acostumadas, 

principalmente as historiadoras e sociólogas, a lidar com conceitos 

acabados como classe, informados por todo um sistema de 

pensamento extremamente articulado e, nesse contexto, o gênero 

aparecia solto, meio que caído do Norte para nos explicar a nós 

mesmas
5
. 

A autora segue por analisar a trajetória do conceito e entendendo sua 

importância, faz a autocrítica em relação as desconfianças com o conceito, entretanto 

ainda nos afirmamos com os grupos que entendem que os caminhamos pelos meandros 

da consolidação de uma agenda política que busca ainda afirmar direitos básicos para as 

mulheres. Direitos ao próprio corpo, direito a não serem violentadas pelo simples fato 

de ser mulher, pelo direito a não ser tratada como propriedade. Nessa seara a América 

Latina, por exemplo, ainda caminha no sentido de construir mediações, estabelecer 

compromissos políticos, jurídicos e lutar pelos direitos básicos das mulheres.   

Ao longo do tempo a mulher foi situada socialmente a partir de sua suposta 

fragilidade física, com exceção de agrupamentos matrilineares, onde o poder de mando 

fica a cargo delas, as mulheres têm sido tratadas como humanos inferiores por suas 

características biológicas. A mulher tem sido tratada como propriedade, como ameaça, 

como ingênua, indefesa, menos inteligente, a ponto de no século das luzes e do ideal de 

igualdade, homens das ciências abrirem e medirem o tamanho e peso da massa cerebral 

de mulheres em busca de encontrar uma justificativa para a manutenção do tratamento 

desigual.  

Em relação ao patriarcado, é importante que não se compreenda de maneira 

dicotômica, como explica Saffioti (2009, p.7) “separando corpo de mente, natureza de 

cultura, razão de emoção”, nesse sentido o patriarcado deve ser compreendido como 

categoria constituída de um substrato material que tem a ideologia como meio de 

                                                             
4 Conf.: SCOTT, Joan. Gênero: Uma categoria útil para análise histórica. Recife, 1991. 
5 RAGO, Margareth. Descobrindo historicamente o gênero. In. Cadernos Pagu. Trajetórias do gênero, 

masculinidades... . Núcleo de Estudos de Gênero/UNICAMP, Campinas, SP. 1998.  
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corporificar uma “engrenagem que pode ser acionada por qualquer um, inclusive por 

mulheres.
6
” (SAFFIOTI, 2009). 

Saffioti nos possibilita entender, portanto, que o patriarcado pode ser acionado 

e legitimado por ambos os sexos, bem como o machismo que tanta mazela tem 

produzido ao longo do tempo às relações sociais. As mulheres em geral cumprem o 

papel de disseminar esse modo de pensar e agir, sendo elas, as primeiras educadoras de 

sua prole, incorporam a esse processo a perpetuação dos papeis de gênero. 

Compreendamos, entretanto, que foram elas mesmas, tributárias de condições herdadas 

e que ultrapassar essa condição exige um esforço conjuntural ou mesmo o desenlace da 

subjetividade de cada uma. 

Os séculos XIX e início do XX, oprimem qualquer tentativa de expressividade 

feminina na cena pública, para citar um exemplo emblemático, a escritora inglesa 

Virginia Woolf, vive a transição dos séculos e o peso de uma mente brilhante presa à 

condição feminina de sua época. Em meados do século XX, mulheres eram enviadas a 

manicômios ou lobotomizadas por seu comportamento indesejável ou não ajustável, 

outro exemplo emblemático é o da atriz norte americana Frances Farmer, que por seus 

posicionamentos políticos alinhados ao comunismo, foi lobotomizada aos 34 anos. 
7
 

A estratégia discursiva e opressiva do século XX foi criar um papel de 

importância inquestionável para a mulher, estabelecer um padrão, uma receita, 

conforme pontua a historiadora Fonseca, “a receita para a mulher ideal envolvia uma 

mistura de imagens: a mãe piedosa da igreja, a mãe-educadora do Estado Positivista, a 

esposa companheira do aparato médico-higienista” 
8
.  

A referida construção discursiva vincula ao papel da mulher um lugar especial 

na sociedade, a chamada “rainha do lar”, a responsável primeira pelos futuros cidadãos, 

entretanto, o mesmo discurso também serve para reafirmar o lugar social para elas, a 

esfera privada. 

Essa construção ampara-se na moral cristã e pequeno burguesa direcionadas às 

mulheres nos espaços urbanos e rurais, por isso, mesmo as mulheres dessa pesquisa, 

nascidas no campo, são também tributárias das referidas pressões, no entanto, ressalte-

se que independente do espaço vivenciado, as mulheres encontram formas de resistir e 

ressignificar sua condição de oprimida. 

 

 

                                                             
6
 O filme LANTERNAS VERMELHAS apresenta imagens e trama reveladoras... Aliás, esta temática tem 

sido freqüentemente focalizada pela filmografia chinesa (YIMOU, CHEN). Trata-se, aqui, da China 

continental. Além de o patriarcado fomentar a guerra entre as mulheres, funciona como uma engrenagem 

quase automática, pois pode ser acionada por qualquer um, inclusive por mulheres. Quando a quarta 

esposa, em estado etílico, denuncia a terceira, que estava com seu amante, à segunda, é esta que faz o 
flagrante e que toma as providências para que se cumpra a tradição: assassinato da “traidora”. O patriarca 

nem sequer estava presente no palácio, no  qual se desenrolaram os fatos. Durante toda a película, não se 

vê o rosto deste homem, revelando este fato que Zhang YIMOU captou corretamente esta estrutura 

hierárquica, que confere aos homens o direito de dominar as mulheres, independentemente da figura 

humana singular investida deste poder. (SAFFIOTI, 2009, p. 22) 
7
 Site: www.cerebromente.org.br. Acesso em 30 de janeiro de 2015.  

8 FONSECA, Claudia. Ser mulher, mãe e pobre. In DEL PRIORE, Mary (org). História das Mulheres no 

Brasil. 7ª ed. São Paulo: Contexto, 2004. 
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1.3 A condição feminina na experiência de luta pela ocupação territorial 

 

Entre os objetivos desse trabalho, procura-se entender a atuação das mulheres no 

processo de luta pela ocupação territorial e como integram o movimento em curso, ao 

passo em que, constituem a si mesmas enquanto lutadoras. Observe-se que a mulher no 

ambiente sertanejo possui particularidades em relação às mulheres dos espaços urbanos, 

suas sociabilidades, seus costumes possuem diferenças dos modos de vida urbano. 

Espreita-se sobre ambas a força do patriarcado legitimado pela moral cristã, mas as 

mulheres do campo ocupam-se de atividades e trabalhos que as consomem 

sobremaneira. A casa, os filhos e a ajuda no provimento familiar com as atividades 

agrícolas e ou com a criação de animais, possibilitam pouco espaço para escolarização, 

para frequentar espaços públicos, desenvolver um ofício fora do âmbito de suas 

atividades rotineiras.  

 O espaço sertanejo tem sido motivo de preocupação para as mais diversas áreas 

do conhecimento, seja para os estudiosos de sua estrutura física, classificando seus 

aspectos naturais e delimitando sua geografia ou os que tentaram entendê-lo em seu 

ordenamento socioeconômico, seus modos e vivências. Durante muito tempo estes 

estudos insistiram em tecer determinantes aonde as sociabilidades registradas eram 

definidas pelas características naturais do lugar. Este tipo de determinismo construiu, 

através da oralidade, dos meios de comunicação, da literatura e outras expressões 

artísticas, um conjunto de estereótipos e empregou preconceitos históricos que em sua 

maioria ainda estão por serem superados. 

No Brasil, os sertões têm sido entendidos enquanto interior 
9
 do território no 

contraponto litoral - sertão, ou ainda em oposição aos espaços urbanizados. Deste modo 

é, em grande medida, a partir de sua alteridade que se tem forjado sua historicidade. 
 

Os meios de comunicação social projetam as grandes cidades como 
modernas, progressistas, representantes de valores novos, onde se 

praticaria a atividade política com democracia, pelo convencimento, 

pelo uso da razão, da liberdade de expressão e opção, enfim, um 

espaço de vivência e atuação de cidadãos livres e conscientes. Por 
outro lado vislumbra o sertão como arcaico, lugar de ação do 

clientelismo político, dos coronéis, do populismo, da violência 
10

. 

 

 Esta perspectiva foi utilizada das mais variadas formas. Seja no reforço, dos 

aspectos depreciativos – lugar de secas, famintos, miséria, enfim -, com intuito de atrair 

melhorias estruturais e econômicas ou na valorização das características atribuídas aos 

seus habitantes, corajosos, trabalhadores, onde até as mulheres são mulé Machu 
11

. 

Fato é que o espaço sertanejo possui características que necessitam 

compreensão antes de desenvolvermos qualquer análise dos sujeitos que nele vivem. 

Não perdendo de vistas a compreensão subjetiva desses sujeitos, interessa-nos aqui, a 

condição feminina experienciada nesse espaço, posto que as mulheres desta pesquisa 

vivem em comunidades rurais e possuem uma dinâmica cotidiana que envolve suas 

atividades diárias de trabalho e manutenção de seus lares, entretanto, em situação de 

                                                             
9 NEVES, Erivaldo Fagundes. Sertão como recorte espacial e como imaginário cultural. In. Revista 

POLITEIA: Hist. e Soc., Vitória da Conquista, v. 3, n. 1. 2003. p 153-162. 
10 Idem, p. 04. 
11 Cf.: ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz. Nordestino: uma invenção do falo – Uma história do gênero 

masculino (Nordeste – 1920/1940). Prefácio de Maria Izilda S. de Matos. Maceió: Edições Cata-vento, 

2003. 



10 
 

ocupação territorial e acampamentos de resistência como ora se encontram, possuem 

suas dinâmicas alteradas pela conjuntura de lutas.  

Nos questionários respondidos por mais de trinta mulheres acampadas, ficou 

claro que além de suas atividades normalmente realizadas para a manutenção familiar, 

eles dividem as atividades de manutenção do próprio acampamento, seja na produção de 

hortas, construção das barracas ou mesmo na parte da segurança. A segurança do espaço 

é realizada através de barricadas que impedem a entrada e passagem de desconhecidos e 

o alerta em caso de tentativa de invasores, um trabalho importante e que por sua 

natureza seria delegado aos homens, a maioria delas ainda sinalizou para compreensão 

da importância dos trabalhos coletivos sem distinção de gênero, entretanto nos pareceu 

que cuidar das crianças continuava sendo um atributo feminino. Quanto ao ato privado 

de cozinhar, elas ressaltaram que o trabalho é realizado através de comissões, assim, 

eventualmente a comissão da cozinha pode ser formada por homens, o que nos indica 

que em situação de luta as questões em torno das divisões de gênero ganham outros 

contornos. 

Quando perguntamos sobre as principais necessidades delas na condição de 

acampadas, o que mais ressoou nas falas foram questões em torno de precisões básicas 

como energia elétrica, geladeiras e fogões que facilitasse os afazeres cotidianos, mais 

um indicativo da condição precária enfrentada nesse processo de luta, mas também um 

reforço dos elementos que permeiam o imaginário feminino, suas preocupações 

circundam as questões ainda pertencentes ao universo feminino.  

Compreendemos ainda que na luta pela terra e por uma produção agroecológica 

o papel da mulher ganha destaque. A dita sensibilidade feminina, por muito tempo 

desconstruída pelo movimento feminista, ganha outros contornos com novas leituras da 

realidade, o gênero da igualdade é parte de uma agenda feminista que luta pelos direitos 

iguais entre os indivíduos, mas é o gênero da diferença que busca assumir as distinções 

não como sinônimo de inferioridade e sim como complementariedade. (ARAÚJO, 

2003)  

Durante muito tempo, ao se lutar por igualdade tinha-se como alvo o 

universo masculino, permeado de competitividade e realização nas idiossincrasias 

capitalistas de lucro rápido e exploração do homem pelo homem. O indesejado universo 

feminino, ligado a maternagem, a sensibilidade e a “mãe natureza”, foi relacionado ao 

primitivo e ao não desenvolvimento, e é exatamente nessas características tidas como 

involuídas e relegadas ao espaço privado que o gênero da diferença apoia-se para buscar 

uma nova maneira de ler e proceder no mundo.   

As mulheres acampadas na Chapada do Apodi tem construído sua participação 

na luta do modo que lhes é possível, seja na manutenção de suas tarefas tradicionais do 

lar, no cuidado com as crianças, na produção agrícola agroecológica, na segurança, nas 

atividades recreativas. Fica claro no contato com elas, que são mulheres que estão se 

constituindo politicamente no processo que se desenrola, que não possuem formação 

acadêmica ou política sobre as contradições do capital, mas mais que isso, elas 

vivenciam essas contradições e possuem disposição para o enfrentamento. 

Segue abaixo registros fotográficos desse processo de ocupação e as 

experiências agroecológicas. 
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Figura : Enzo, criança com má formação dos membros. Filho de moradora da Serra do Tomé, 
diretamente atingida pelo uso de agrotóxico. 
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