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O Consórcio sobre o Gênero, a Seguridade e os Direitos Humanos (The Consortium on Gender, 
Security and Human Rights) criou esta bibliografia para oferecer um guia ao panorama do 
conhecimento baseado na pesquisa sobre os direitos à terra e o gênero. Nosso objetivo é dar acesso 
melhorado aos resultados da pesquisa acadêmica às comunidades políticas, ativistas y acadêmicas; 
por isso, geralmente não aparecem aqui as fontes extensas y valiosas produzidas por agencias 
políticas, ONGs e organizações internacionais. 

Esta bibliografia contém fontes em português; além disso, existe bibliografias de fontes em inglês e 
em espanhol em nosso sítio web: http://genderandsecurity.org/projects-
resources/bibliographic-resources. As entradas bibliográficas contêm citações e, na medida em que 
seja possível, resumos. Quando a fonte oferece uma tradução do resumo para inglês ou espanhol, a 
incluímos aqui palavra por palavra. A pesquisa principal foi feita por as estagiárias seguintes do 
Consórcio: Maria Lombera, Mia Stone-Molloy, e Jessica Tueller. Além disso, a equipe do Consórcio 
contribuiu ao produto final. 

De este momento, a pesquisa histórica foca no papel de mulheres nos movimentos para reforma de 
terra e sindicatos. Além disso, estudos analisam como os movimentos defenderam mulheres e como 
os resultados variaram por gênero. Adicionalmente a pesquisa averigua a desigualdade de hoje, no 
qual os homens dominam o mercado e têm a maioridade dos posses de terra. Diferenças legais e de 
finança e normas culturais evitam igualdade de gênero. Devido a isso, muitos estudos comentam no 
fenômeno de migração de mulheres para cidades fora do campo. A informação dentro desta 
bibliografia explora esses tópicos. 

Se você conhece fontes que acha que deveriam ser incluídas no próximo esboço desta bibliografia e / 
ou no Centro de Pesquisa do Consórcio, por favor envie-nos a referência e, se for possível, o PDF. As 
fontes podem ser enviadas através do nosso sitio web: http://genderandsecurity.org/projects-
resources/bibliographic-resources. 

The Consortium on Gender, Security and Human Rights created this bibliography to provide a 
guide to the landscape of research on land rights and gender. Our goal is to provide the policy, activist 
and scholarly communities with improved access to the findings of academic research; therefore, the 
extensive and valuable sources produced by political agencies, NGOs, and international organizations 
generally do not appear here. 

This bibliography contains sources in Portuguese. In addition, there are bibliographies of sources in 
English and Spanish on our website: http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-
resources. The bibliographic entries contain citations and, insofar as possible, abstracts or summaries. 
When the source offers an English translation of the abstract, we include it word-for-word here. 
Consortium interns Maria Lombera, Mia Stone-Molloy, and Jessica Tueller undertook the principal 
research for this bibliography, with additional contributions from Consortium staff members.  

If you are familiar with additional resources that you think should be included in the next draft of this 
bibliography and/or in the Consortium’s Research Hub, please send us the citation, and, if possible, 
the PDF. Resources can be submitted through our website at: http://genderandsecurity.org/projects-
resources/bibliographic-resources. 

http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-resources
http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-resources
http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-resources
http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-resources
http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-resources
http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-resources
http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-resources
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Agy, Aleia Rachide. 2017. “Desigualdades de género em contextos rurais em Moçambique: 

estudos de caso em localidades no Província de Nampula.” Trabaalho apresentado 

na Desafios da Investigação Social e Económica em Tempos de Crise, Maputo, 

Setembro 19-21. 

 

 Não tem um resume disponível. 

 

 

Aparecida da Silva, Edvânia. 2009. “Mulher do campo: educação e relações de gênero.” 

Trabalho apresentado na 17º COLE - Congresso de Leitura do Brasil, UNESP 

Presidente Prudente, Julho 20–24. 

 

Resumo: 

As diferentes perspectivas de pesquisas no meio rural podem revelar os avanços 

socioeconômicos, as formas de organização dos assentamentos e os acordos estabelecidos 

no interior dos lotes, sendo estes talvez, os de maior impacto nas vidas existentes no meio 

rural (MEDEREIROS, 2008). Tanto na esfera do domicílio, o cuidado da casa, dos filhos, 

da horta e a “ajuda” prestada ao marido, as pesquisas revelam o desprestígio do trabalho 

feminino. A falta de acesso aos espaços de decisão e o domínio patriarcal principalmente 

sobre as mulheres são apontados como motivos para a saída das jovens do meio rural e 

migração para as cidades em busca de escolaridade e emprego (CASTRO, 2008). A 

educação pode nortear os rumos de uma sociedade, neste caso das relações estabelecidas 

no meio rural, onde muitas mudanças vêm ocorrendo no modelo de família tradicional. O 

espaço escolar poderá se configurar como um espaço de reprodução da dominação do 

homem sobre a mulher ou transmitir outros valores que influenciarão na mudança da 

tradicional relação entre estes sujeitos. A escola acaba inculcando valores, como por 

exemplo, o incentivo ao consumo que repercute no acesso as novidades que facilitam o 

trabalho doméstico e transformam padrões de vida no campo (MEDEIROS, 2008). O que 

se pretende questionar é o peso da educação na emancipação das mulheres do campo. Até 

que ponto o acesso à educação torna as mulheres mais críticas sobre sua condição de 

sujeito que tem direitos negados, como direito a terra, a saúde, a aposentadoria, a salário–

maternidade, a educação. Ou se esta consciência de sujeito subordinado acontece no 

cotidiano e a educação somente contribui para a manutenção da dominação. (O resumo 

vem da fonte original) 

Palavras-chave: assentamento rurais; educação popular; gênero 

 

 

Barbosa, Maria L. D. A., e Débora F. Lerrer. 2016. “O gênero da posse da terra: um estudo 

sobre o poder de negociação de mulheres titulares de lotes via reforma agrária.” 

Revista Brasileira de Sociologia 4 (8): 243–74. 

 

 Resumo: 

Ocupar terras, ser assentada via política de reforma agrária e ser titular do lote é um fato 

que raramente ocorre na trajetória da maioria das mulheres do campo. Este estudo, com 

pesquisa realizada no Assentamento Santa Rosa/Córrego das Posses, localizado na região 
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do Vale do Mucuri em Minas Gerais/Brasil, teve como foco verificar se e como o direito 

e a posse da terra reposicionam as mulheres em âmbito doméstico e público, isto é, se 

conferem a elas maior poder de barganha. A literatura aponta que a construção de 

igualdades reais para as mulheres rurais está vinculada à conquista da posse da terra. O 

caso estudado apontou que a posse influencia as possibilidades de negociação das 

mulheres, mas, sobretudo, quando é operada concomitantemente a outras dimensões, 

como a renda, divisão sexual do trabalho, relações sociais e família. (O resumo vem da 

fonte original) 

Palavras-chave: relações de gênero; posse da terra; assentamento 

 

 Abstract: 

Occupying, settling on the basis of agrarian land reform policies, and holding title of the 

land are not common facts in the trajectory of most rural women. This research examines 

if and how having rights to land leads to changes in the bargaining power of women, both 

domestically and in public sphere. The fieldwork was carried out in the Settlement Santa 

Rosa/Córrego das Posses, in the Mucuri valley, Minas Gerais. The case under study 

shows that such rights influence the capacity of women for negotiation, particularly when 

combined with changes in other dimensions, such as income, the sexual division of labor, 

social relations, and the family. (English provided by original source) 

Keywords: gender relations; land tenure; settlement 

 

 

Bereta da Silva, Cristiani. 2004. “Relações de gênero e subjetividades no devir MST.” 

Revista Estudos Feministas 12 (1): 269–87. 

 

Resumo: 

Os relatórios internos e as diversas e distintas publicações do e sobre o MST produzidos 

nos últimos 20 anos desvelam processos que permitem perceber que outras preocupações 

foram constituídas em meio às lutas e disputas pela conquista da terra. Essas 

preocupações foram mudando, adquirindo outros contornos nas idas e vindas da produção 

de idéias, práticas e sujeitos de um Movimento em construção. Este estudo é um 

exercício crítico de reflexão sobre a natureza dessas produções nas relações cotidianas, 

nas tentativas de construir sujeitos militantes. Busca investigar como as mudanças foram 

sendo construídas e de que forma foram investidas sobre as relações de trabalho, sociais, 

políticas e, também, afetivas de mulheres e homens, bem como de homens e homens, e 

de mulheres e mulheres nas dobras do MST. (O resumo vem da fonte original) 

Palavras-chave: movimentos sociais; gênero; sujeito; subjetividades 

 

Abstract:  

The internal reports of MST and the many different publications about this Movement, 

produced in the last 20 years, reveal the processes and the many different issues that 

appeared among the dispute for a piece of land. Many worries have been added to the 

main concern that is about the lack of land. Ideas, practices and political concerns have 

emerged in this movement that is still in construction. This study is a critical exercise of 

reflection about the nature of these productions and of the quotidian relations about the 

endeavours of constructing new subjects. It tries to investigate how were the changes 
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being constructed in the work, social and political relations as well as in the affective 

relationships of men X women, women X women and men X men inside the MST. 

(English provided by original source) 

Keywords: social movement; gender; subject; subjectivities 

 

 

Boni, Valdete. 2004. “Poder e igualdade: as relações de gênero entre sindicalistas rurais de 

Chapecó, Santa Catarina.” Revista Estudos Feministas 12 (1): 289–302. 

 

Resumo: 

A participação das mulheres na direção dos sindicatos, incluindo o Sindicato de 

Trabalhadores Rurais, tem aumentado nos últimos anos. O movimento sindical rural, 

historicamente masculino, não aceitava mulheres associadas até início dos anos 1980. 

Hoje, as mulheres vêm ocupando cargos nas direções executivas, o que não significa que 

os sindicatos tenham mudado suas práticas discriminatórias. Neste texto analiso as 

relações de gênero e poder que envolvem homens e mulheres dirigentes no oeste do 

estado de Santa Catarina. Mesmo com a abertura do espaço sindical para as mulheres e a 

instauração da cota mínima de 30% de participação feminina estabelecida pela CUT, não 

há muitas mulheres nos cargos de direção. Elas ficam ‘escondidas’ nos quadros de apoio, 

ou não participam igualmente, já que o sindicato não evoluiu quanto às suas práticas 

cotidianas, ainda discriminatórias. É uma batalha constante aliar reivindicações de classe 

à busca por igualdade de gênero e poder. Às vezes, as mulheres precisam escolher uma 

das bandeiras. (O resumo vem da fonte original) 

Palavras-chave: gênero; sindicalismo; empoderamento 

 

Abstract: 

The participation of the women in the direction of the unions, including Agricultural 

Workers, has increased in recent years. Until the 80’s, the agricultural syndical 

movement, especially male, did not accept women associates. Nowadays, women are 

occupying positions in the executive directory but it does not mean that the unions have 

changed its pratical discriminatory. This paper presents an analysis concernig gender and 

power, i.e., a relation between men and women leadership in the west of Santa Catarina 

State. In spite of improving their participation in the unions and to be established by CUT 

that 30% of the minimum quota should be women, there are not enough women in the 

directory positions. They are effectly ocuppying administrative positions or they do not 

participate equally since the union did not improve its discriminatory participation. It is a 

frequently war to combine class claims and the search of equality and power gender. 

Sometimes, they have to choose one claim. (English provided by original source) 

Keywords: gender; syndicalism; empowerment 

 

 

Brumer, Anita. 2004. “Gênero e agricultura: a situação da mulher na agricultura do Rio 

Grande do Sul.” Revista Estudos Feministas 12 (1): 205–27. 

 

Resumo: 

O texto examina as formas de inserção das mulheres na agricultura familiar, procurando 
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explicar a seletividade de gênero do processo migratório. Primeiramente, aborda a 

distribuição da população, por sexo e por grupos de idade, em diversas regiões do Estado 

do Rio Grande do Sul, caracterizando o maior índice de emigração de mulheres jovens do 

que dos demais grupos etários e de sexo. Depois, trata da divisão do trabalho por sexo e 

idade, dos efeitos da modernização sobre o trabalho agrícola, da inserção dos jovens no 

trabalho da unidade produtiva familiar, das atividades fora da agricultura e dos 

procedimentos utilizados pelos produtores agrícolas para a transmissão da propriedade 

rural para os filhos. Finalmente, discute o possível efeito do acesso das mulheres rurais à 

Previdência Rural sobre suas perspectivas de permanecer ou não na atividade agrícola. (O 

resumo vem da fonte original) 

Palavras-chave: gênero e agricultura; mulher rural; migração rural 

 

Abstract: 

The paper examines the forms of insertion of women in the agricultural farm, with the 

purpose of explaining the gender selectivity of migration. Firstly, it deals with the 

population distribution, by sex and age groups, in different regions of the state of Rio 

Grande do Sul, in order to characterize the higher emigration of young women in 

comparison with other groups. Afterwards, it deals with the division of work by sex and 

age, the effects of modernization upon the agricultural work and the ways in which the 

farmers transfer their property to the children. Finally it discusses the possible effects of 

the access of rural women to the Social Security on their perspectives of remaining or not 

in the agricultural activity. (English provided by original source) 

Keywords: gender and agriculture; rural women; rural migration 

 

 

Cappellin, Paola, e Elisa Guaraná Castro. 1997. “Fazer, pensar e eecidir: os papeis das 

mulheres nos assentamentos rurais. Algumas reflexões a partir de três estudos de 

casos.” Raízes 16 (15): 113–30. 

 

 Não tem um resume disponível. 

 

 

Cordeiro, Rosineide de L.M., e Russel Parry Scott. 2007. “Mulheres em áreas rurais nas 

regiões norte e nordeste do Brasil.” Revista Estudos Feministas 15 (2): 419–23. 

 

 Não tem um resumo disponível. 

 

 

Da Conceição Patrocínio Pereira, Lisanil, Amanda Pereira da Silva Azinari, e Waldineia 

Antunes Alcantara Ferreira. 2018. “Participação e protagonismo das mulheres no 

território da cidadania da baixada Cuiabana.” Revista Latino-americana de 

Geografia e Gênero 9 (1): 107–19.  

 

 Resumo: 

 As reflexões e discussões contidas neste artigo são oriundas de ações realizadas no 

projeto “Interface entre extensão e pesquisa no acompanhamento de empreendimentos 
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econômicos e solidários em comunidades tradicionais e áreas de quilombo no território 

da Cidadania na Baixada Cuiabana MT”. Dentre os vários resultados das articulações do 

projeto destacase o “I Encontro Territorial de Mulheres de Territórios Rurais e da 

Cidadania do Estado de Mato GrossoMT”, que foi um evento relevante porque expôs 

para a comunidade acadêmica e a população em geral, produções científicoculturais 

realizadas no âmbito dos Comitês de Mulheres dos Colegiados Rurais. (O resumo vem da 

fonte original) 

 Palavras-chave: mulheres; patriarcado; território 

 

 Abstract: 

 The reflections and discussions present in this article derive from the actions carried out 

in a project entitled, "Interface between extension and research while following economic 

and solidarity enterprises in traditional communities and “quilombo” areas in the 

Citizenship territory of Greater Cuiabá, Mato Grosso”. Among the several results of the 

project articulations is the “I Territorial Meeting of Women from Rural and Citizenship 

Territories in the State of Mato GrossoMT”, which was a relevant event, since it showed 

both the academic community and the general public the scientific/cultural productions 

carried out within the ambit of the Women's Committees of Rural Collegiates. (English 

provided by original source)  

 Keywords: women; patriarchy; territory 

 

 

Das Graças Rua, Maria, e Miriam Abramovay. 2000. Companheiras de luta ou 

‘coordenadoras de panelas’?: As relações de gênero nos assentamentos 

rurais. Brasília, Brasil: UNESCO. 

 

Não tem um resumo disponível. 

 

 

De Pina Cabral, João. 1984. “As mulheres, a maternidade e a posse da terra no alto 

minho.” Análise Social 20 (80): 97–112. 

 

Não tem um resumo disponível. 

 

 

Deere, Carmen Diana. 2002. “Diferenças regionais na reforma agrária brasileira: gênero, 

direitos à terra e movimentos sociais rurais.” Estudos Sociedade e Agricultura 10 

(1): 112–46. 

 

Resumo: 

Mesmo que as mulheres tenham conquistado a igualdade formal nos direitos à terra na 

Constituição Federal de 1988, sua parcela de participação no programa de reforma 

agrária, se comparada a de outros países da América Latina, continua sendo muito baixa. 

Além disso, o índice de beneficiárias varia consideravelmente por região e estado. O 

argumento deste artigo sugere que o índice de mulheres beneficiárias pela reforma agrária 

esteja vinculado tanto à discriminação particularmente das mulheres chefes de família 
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pelo Incra, como pelo fato de o efetivo direito das mulheres à terra não ser prioridade dos 

movimentos sociais até fins dos anos 90. No entanto, o papel destes na reforma agrária 

também variou consideravelmente por região e estado, explicando muito a variação 

regional daquele índice. (O resumo vem da fonte original) 

Palavras-chave: reforma agrária; gênero; movimentos sociais 

 

Abstract: 

Even though women achieved formal equality in land rights in the 1988 Federal 

Constitution, they represent a much lower share of agrarian reform beneficiaries in Brazil 

than in other Latin American countries. Moreover, the share of female beneficiaries 

varies considerably by region and state. In this article, the low share of female reform 

beneficiaries is attributed both to discrimination, particularly of female household heads, 

by the agrarian reform institute, as well as to the fact that attaining effective land rights 

for women was not a priority of any of the rural social movements until the late 1990s. 

However, the role of the social movements in the agrarian reform also varied 

considerably by region and state which accounts for much of the regional variation in 

women’s participation rates. (English provided by original source)  

Keywords: agrarian reform; gender; social movements  

  

 

Deere, Carmen Diana. 2004. “Os direitos da mulher à terra e os movimentos sociais rurais 

na reforma agrária Brasileira.” Revista Estudos Feministas 12 (1): 175–204. 

 

Resumo: 

Este artigo examina a evolução da reivindicação dos direitos da mulher à terra na reforma 

agrária brasileira sob o prisma dos três principais movimentos sociais rurais: o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), os sindicatos rurais e o 

movimento autônomo de mulheres rurais. O mérito maior por levantar a questão dos 

direitos da mulher à terra é das mulheres dentro dos sindicatos rurais. Os direitos formais 

das mulheres à terra foram conseguidos na reforma constitucional de 1988, e em grande 

medida isso foi um subproduto do esforço para acabar com a discriminação contra as 

mulheres em todos as suas dimensões. A conquista das igualdades formais, contudo, não 

levou a um aumento na parcela de mulheres beneficiárias da reforma, a qual permaneceu 

baixa até a metade da década de 1990. Isso aconteceu principalmente porque garantir na 

prática os direitos da mulher à terra não estava entre as prioridades dos movimentos 

sociais rurais. Além disso, o principal movimento social a determinar o passo da reforma 

agrária, o (MST), considerava classe e gênero questões incompatíveis. Próximo ao final 

da década de 1990, entretanto, havia uma consciência crescente de que deixar de 

reconhecer os direitos da mulher à terra era prejudicial ao desenvolvimento e à 

consolidação dos assentamentos da reforma agrária e, portanto, para o movimento. O 

crescente consenso, entre todos os movimentos sociais rurais, sobre a importância em 

assegurar o direito da mulher à terra, junto com um lobby efetivo, encorajou o Estado em 

2001 a adotar mecanismos específicos para a inclusão de mulheres na reforma agrária. (O 

resumo vem da fonte original) 

Palavras-chave: reforma agrária; movimentos sociais; direitos da mulher à terra; Brasil 
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Abstract: 

This article examines the evolution of the demand for women’s land rights in the 

Brazilian agrarian reform through the prism of the three main rural social movements: the 

landless movement, the rural unions and the autonomous rural women’s movement. Most 

of the credit for raising the issue of women’s land rights rests with women within the 

rural unions. That women’s formal land rights were attained in the constitucional reform 

of 1988 was largely a by-product of the effort to end discrimination against women in all 

it dimensions. The achievement of formal equality in land rights, nonetheless, did not 

lead to increases in the share of female beneficiaries of the reform, which remained low 

in the mid-1990s. This was largely because securing women’s land rights in practice was 

not a top priority of any of the rural social movements. Moreover, the main social 

movement determining the pace of the agrarian reform, the land-less movement, 

considered class and gender issues to be incompatible. By the late 1990s, nonetheless, 

there was growing awareness that failure to recognize women’s land rights was 

prejudicial to the development and consolidation of the agrarian reform settlements and 

thus the movement. The growing consensus among all the rural social movements of the 

importance of securing women’s land rights, coupled with effective lobbying, encouraged 

the State in 2001 to adopt specific mechanisms for the inclusion of women in the agrarian 

reform. (English provided by original source) 

Keywords: agrarian reform; social movements; women’s land rights; Brazil 

 

 

Deere, Carmen Diana, e Magdalena León de Leal. 2002. O empoderamento da mulher: 

direitos à terra e direitos de propriedade na América Latina. Porto Alegre: UFRGS 

Editora. 

 

Não tem um resumo disponível. 

 

 

Deere, Carmem Diana, e Magdalena León. 2003. “Diferenças de gênero em relação a bens: 

a propriedade fundiária na América Latina.” Sociologias 5 (10): 100–53. 
 

Resumo: 

A diferença de gênero em relação à propriedade fundiária, na América Latina, é 

significativa. São poucos os países nos quais as mulheres constituem sequer um quarto 

dos proprietários. A desigualdade de gênero na posse de terras é relacionada à preferência 

masculina no momento da herança, ao privilégio masculino no casamento, ao viés 

masculino em programas comunitários e estatais de distribuição de terras, bem como ao 

viés de gênero no mercado fundiário, sendo que as mulheres têm menor probabilidade do 

que os homens de serem compradoras bem sucedidas. Mas também existem diferenças 

importantes por gênero na forma pela qual são adquiridas terras. A herança é o principal 

meio pelo qual a maioria das mulheres se torna proprietária, enquanto que os homens têm 

muito maior probabilidade do que as mulheres de adquirirem terras através da sua 

distribuição por comunidades ou pelo Estado, e por meio do mercado. São destacados os 

fatores que contribuem para uma tendência no sentido de maior igualdade de gênero na 

herança de terras e em programas públicos recentes. (O resumo vem da fonte original) 

Palavras-chave: direitos fundiários; gênero; propriedade fundiária; desigualdade; 
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herança; América Latina 

 

 

Delboni, Cláudia. 2013. “Mulheres da terra: coordenadoras de lutas ou companheiras de 

panelas?” Trabalho apresentado na Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 

(Anais Eletrônicos), Florianópolis, Setembro 16–20. 

 

Resumo: 

Pensar a produção teórica sobre a participação das mulheres na luta pela terra é objetivo 

deste trabalho, considerando que há uma tendência historiográfica que diferencia seu 

desempenho conforme as fases de acampamento e assentamento. De maneira que os 

estudos sobre os acampamentos apontam mudanças na divisão sexual do trabalho. Sua 

visão é de que, nesse período da ocupação, as mulheres saem da esfera privada e 

reprodutiva e ingressam no espaço público. Já a leitura dos textos sobre a atuação das 

mulheres nos assentamentos rurais indica, ao contrário, um recuo da participação 

feminina na esfera pública, cuja atuação se volta para o âmbito do trabalho doméstico. De 

certa maneira, as mulheres deixavam de ocupar um “lugar político” dentro do 

assentamento. (O resumo vem da fonte original) 

Palavras-chave: mulheres; acampamento; assentamento; movimento social 

 

 

Fitz Patriarcha, Taynara, e Marcia Pastor. 2011. “Gênero e o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra.” Trabalho apresentado na Anais do II Simpósio 

Gênero e Políticas Públicas, Universidade Estadual de Londrina, Agosto 18–19. 

 

Resumo: 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, inegavelmente é um dos maiores e 

mais organizados movimentos sociais do Brasil, sendo alvo de diversos ataques da mídia 

e daqueles contrários às suas ideologias. Inseridos em sua organização estão algumas 

propostas que vão além de seu principal objetivo – a reforma agrária – e uma delas reflete 

diretamente o foco deste trabalho – a preocupação com a igualdade entre gênero – visto 

que historicamente a mulher é oprimida pelo homem, sendo esta relação de 

dominação/exploração permeada pelo modo de produção capitalista e o modelo patriarcal 

de gênero. O tema foi escolhido pela preocupação que o Movimento tem em relação à 

questão de gênero dentro de sua organização, na busca por tornar o MST um movimento 

também sem discriminação entre sexos. Sendo assim, pretende-se compreender como o 

modelo patriarcal de gênero influencia as relações entre sexos dentro de um específico 

assentamento do MST, considerando a postura contrária do Movimento frente a esses 

padrões impostos. Almeja-se com o presente trabalho constatar o que é particular ao 

trabalho das mulheres do assentamento do município de Tamarana- Pr. É nessa 

perspectiva que queremos compreender como se dá a participação das mulheres no 

desenvolvimento das atividades do MST no respectivo assentamento, entendendo como 

funciona a divisão dos trabalhos dentro do movimento, examinando quais as propostas 

que o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra tem em relação à questão de 

gênero e constatar a efetividade dessas propostas nas atividades realizadas no 

assentamento. Questiona-se então, a participação do modelo patriarcal de gênero nas 
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relações entre homens e mulheres dentro do assentamento do município de Tamarana. 

Serão utilizadas a pesquisa bibliográfica, documental e de campo. (O resumo vem da 

fonte original) 

Palavras-chave: gênero; movimento dos trabalhadores rurais sem terra; patriarcado 

 

 

Franco García, María. 2004. “A luta pela terra sob enfoque de gênero: os lugares da 

diferença no pontal do paranapanema.” PhD diss., Universidade Estadual Paulista 

Julio de Mesquita Filho-UNESP. 

 

Resumo: 

Esta pesquisa tem como problema a diferença existente na produção e reprodução de 

relações sociais de gênero nos lugares da Luta pela Terra, ou seja, os assentamentos e 

acampamentos rurais. Esta falta de sintonia espacial e de gênero tem repercussões 

políticas diretas. Se de um lado verificamos nos assentamentos com origem na luta do 

MST, a redução da esfera de participação da mulher trabalhadora na vida social e gestão 

territorial do seu entorno imediato, também observamos nos acampamentos uma tomada 

de consciência da contradição social em termos de classe e de gênero, através da 

mobilização social e organizativa. 

 

A observação desses lugares nos leva a constatar a estrutura generificada do espaço como 

produto da organização social. E, nos encaminha a refletir a relação dialética da produção 

do espaço e construção das relações de gênero na dinâmica territorialização - 

desterritorialização - reterritorialização da Luta pela Terra. Ainda, analisar esta relação 

não se restringe apenas aos lugares da luta, os acampamentos e assentamentos rurais, 

enquanto realidades isoladas ou monolíticas, mas atingir a espacialidade escalar e abordar 

a dinâmica que os anima.  

 

As redefinições do mundo do trabalho, e do ser que trabalha, na escala global junto com 

as transformações recentes da agropecuária brasileira são os recortes para apreendermos 

o desenho societal dos trabalhadores e trabalhadoras sem-terra. Todavia, a análise do 

espaço se dirige para geograficidade das práticas e relações de poder que se estabelecem 

entre diferentes sujeitos sociais, homens e mulheres, em acampamentos e assentamentos 

rurais, entendendo estes lugares como escalas geográficas onde os trabalhadores e 

trabalhadoras Sem-Terra, anteriormente fragmentados, se unem numa comunidade 

definida politicamente. (O resumo vem da fonte original) 

Palavras-chave: relações de gênero; classe trabalhadora; escala geográfica; lugar; 

assentamento; acampamento; luta pela terra 

 

Abstract: 

Our research interest resides in the existent difference in the production and reproduction 

of the social relationships of gender in the places of the Land Struggle, that is, the 

encampments and rural settlements. 

 

The lack of space harmony and of gender has direct political repercussions. If on one 

hand we verify in the settlements whose origin is the struggle of the MST, the reduction 
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of the sphere of the hard-working women’s participation in the social life and in the 

territorial administration of its immediate environment, we also observe in the 

encampments the taking of conscience of the social contradiction in class terms and 

gender, by means of the social and organizational mobilization.  

 

The exam of these places takes us to verify the generificated structure of the space as 

product of the social organization. Also, it guides us toward the reflection of the 

dialectical relationship of the production of the space and the construction of the gender 

relationships in the dynamic territorialization–desterritorialization–reterritorialization of 

the Land struggle. But, to analyze this relationship is not hardly limited to the places of 

the struggle, the encampments and rural settlements, as isolated or monolithic realities, 

but reaching the scalar spatiality and to approach the dynamics that encourages them.  

 

The redefinitions of the labour world and the being who works to global scale and the 

recent transformations of the Brazilian agriculture and cattle are the cuttings that we use 

to understand the class configuration of landless workers. Also, the space analysis goes 

toward the geographiality of the practices and relationships of power that settle down 

among different social subject, female and male, in the built places along the process of 

the Land Struggle. These kind of places are geographical scales where these landless 

workers, previously broken into fragments, they unite politically in a defined community. 

(English provided by original source) 

Keywords: gender relationships; hard-working class; geographical scale; place; 

encampments; settlements; the land struggle 

 

 

Franco Garcia, María, e Antonio Thomaz Júnior. 2002. “Trabalhadoras rurais e luta pela 

terra no Brasil: interlocução entre gênero, trabalho e território.” Terra Livre 18 

(19): 257-72.  

 

Resumo:  

A construção de relações de gênero nos territórios de luta pela terra (assentamentos e 

acampamentos), dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no Brasil, só pode ser 

compreendida a partir da processualidade social que os define. As funções sociais das 

trabalhadoras acampadas mudam uma vez que se transformam em assentadas, o que 

repercute diretamente na redução do seu espaço político e social. A preocupação que 

permeia esta interlocução radica na necessidade de desvendar processos estruturais e 

locais da divisão social e sexual do trabalho, que criam e reproduzem a ideologia 

hegemônica que por sua vez, direcionam as relações de gênero, com o objetivo de manter 

o status quo do controle social. (O resumo vem da fonte original) 

Palavras-chave: relação de gênero; trabalho; trabalhadora rural; território; luta pela 

terra 

 

Abstract:  

The construction process of relations of gender inside Land Struggle’s territories 

(establishments and camps), of Brazilian Rural Workers Without Land, it can only be 

understood starting from the social process which defines them. The camped workers’ 
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social functions change once they become to have seated, what directly rebounds in the 

reduction of their political and social space. The principal worry of our dialogue starts in 

the need of unmasking structural and local processes of social and sexual division of 

work, that create and recreate hegemonic ideology, which address the relations of gender 

with maintaining the status quo of the social control objective. (English provided by 

original source)  

Keywords: relations of gender; work; rural worker; territory; land struggles  

 

 

José Carneiro, María. 1994. “Mulheres no campo: notas sobre sua participação política e a 

condição social do gênero.” Estudos Sociedade e Agricultura 2 (1): 11–22. 

 

Não tem um resumo disponível. 

 

 

José Carneiro, María. 2001. “Herança e gênero entre agricultores familiares.” Revista 

Estudos Feministas 9 (1): 22–55. 

 

Resumo: 

Entender as lógicas de transmissão do patrimônio familiar, particularmente no caso da 

terra, levando-se conta as diferenças de gênero, exige identificar os distintos papéis 

reservados ao homem e à mulher na dinâmica de reprodução social. A compreensão de 

tais lógicas distintas requer que investiguemos os diferentes signficados do patimônio 

territorial em cada contexto social e cultural. Embora a herança seja baseada na noção de 

consanguinidade, as regras costumeiras não reconhecem os mesmos direitos para todos os 

filhos. É precisamente sobre essas diferenças de que trataremos nesse artigo, 

particularmente no que se diz respeito às distintas práticas derivadas das identidades de 

gênero. Buscar-se-á entender a lógica das diferentes formas de transmitir a herança e sua 

relação com a reprodução social de famílias de agricultores familiares em duas regiões 

distintas: no municipio de Nova Pádua, na região de influência de Caxias do Sul, no 

estado do Rio Grande do Sul, e na região serrana do estado do Rio de Janeiro, município 

de Nova Friburgo. (O resumo vem da fonte original) 

Palavras-chave: reprodução social; agricultura familiar; herança; identidades de 

gênero 

 

Abstract: 

To understand the rules by which family estates are transmitted among farming families, 

particularly in the case of land and taking into account gender differences, it is necessary 

to identify the distinct roles reserved to men and women in the dynamics of social 

reproduction. The understanding of these distinct logics requires the investigation of the 

different meanings that the territorial patrimony itself has in each social and cultural 

context. Although inheritance is based on the notion of shared blood, common law rules 

do not recognize the same rights for all children. It is precisely these differences that we 

will deal with in this article, particularly in respect to those differences derived from 

gender identity. We will be seeking to understand the logic of different forms of 

transmitting inheritances and their relationship with the social reproduction of farming 
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families in two different regions: in southern Brazil (state of Rio Grande do Sul), among 

descendants of Italian colonists, and in the mountainous region of the state of Rio de 

Janeiro, among descendants of Swiss and German colonists. (English provided by 

original source)  

Keywords: inheritance; gender identities; social reproduction; farming family 

 

 

Narciso, Vanda, e Pedro Damião de Sousa Henriques. 2008. “O papel das mulheres no 

desenvolvimento rural: uma leitura para Timor-Leste.” CEFAGE-UE Working 

Paper 04, Universidade de Évora, Évora. 

 

Resumo: 

O caminho percorrido para que as questões do género e do desenvolvimento e em 

especial a sua interligação sejam assuntos importantes e alvo de atenção tanto académica 

como política, foi longo. Várias áreas do conhecimento, como a sociologia, a 

antropologia e a economia, contribuem para a construção do conhecimento neste 

domínio, a par de outras mais recentes como os estudos feministas e os estudos pós-

coloniais. Como resultado, as teorias e os conceitos sobre a relação das mulheres com o 

desenvolvimento e os efeitos deste sobre as mulheres têm sido vários.  

 

O objectivo deste trabalho foi em primeiro lugar pôr em relevo o papel que as mulheres 

desempenham no desenvolvimento rural, identificando as suas funções, as principais 

abordagens utilizadas e a sua situação perante o enquadramento jurídico internacional. 

Em segundo lugar fazemos uma aplicação à situação das mulheres em Timor-Leste, 

abarcando os aspectos sociais, nomeadamente os papéis de género, da família, e o acesso 

aos recursos naturais, com saliência para a terra. Faz-se igualmente uma leitura da 

situação das mulheres perante o direito positivo e o sistema costumeiro. A análise 

recorreu essencialmente a informação documental e a observações feitas no local em 

2000 e 2003.  

 

Os contributos que as mulheres de Timor-Leste poderão dar ao desenvolvimento do seu 

país está bastante condicionado pelas desigualdades de género presentes no direito 

consuetudinário, no qual destacamos o desigual acesso aos recursos naturais, com relevo 

para a terra. A HRBA parece ser a abordagem que melhor se adapta a uma integração 

plena das mulheres no processo de desenvolvimento, ao defender a igualdade e a não 

discriminação das mulheres em qualquer circunstância, e ao apelar à formação e ao 

empoderamento das mulheres para o exercício dos seus direitos. (O resumo vem da fonte 

original) 

Palavras-chave: gênero; direitos à terra; desenvolvimento rural; Timor-Leste 

 

Abstract: 

It has been a long way, until both gender and development were recognized as important 

issues in academic and political arena. Several fields of science, such as sociology, 

anthropology, and economy contributed to the knowledge in this area, in addition to 

recent developments in feminist and pos-colonial studies. As a result, there are different 

gender approaches to development.  
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The first objective of this paper is to stress the role of women in rural development, 

identifying their roles, the main gender approaches to development and women status 

under international law framework. The second aim is to analyze the position of women 

in East Timor with respect to social aspects, namely the gender roles, the family, access 

to natural resources and women status under the legal system and the traditional law. This 

analysis used documental sources of information and observations made in East Timor in 

2000 and 2003. The contribution of East Timorese women to the development is heavy 

constrained by the gender inequality present in traditional/customary law, in which 

unequal access to natural resources, in special land access, is relevant. The HRBA seems 

to be the best approach to a full integration of women in the development process, once it 

vindicates the right to equality and non discrimination and advocates training and 

empowerment as means to make women exercise their rights. (English provided by 

original source) 

Keywords: gender; land rights; rural development; East Timor  

 

 

Schwendler, Sônia Fátima. 2015. “O processo pedagógico da luta de gênero na luta pela 

terra: o desafio de transformar práticas e relações sociais.” Educar em Revista, no. 

55, 87–109.  

 

Resumo: 

O presente artigo analisa o processo pedagógico da luta de gênero que ocorre dentro da 

luta pela terra a partir do protagonismo das mulheres trabalhadoras do campo. Com base 

na literatura da temática da educação, gênero e movimentos sociais e, a partir de extensa 

pesquisa de campo desenvolvida no Sul do Brasil com mulheres e homens do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e com o Movimento de Mulheres 

Camponesas (MMC), este estudo evidencia os principais elementos que contribuíram 

para o empoderamento das mulheres camponesas e a mutação das relações de gênero na 

luta pela terra. Ao examinar o impacto da intencionalidade socioeducativa na 

transformação das relações de gênero, argumenta-se que o saber social produzido na luta 

político-organizativa, a partir de uma leitura de classe e da influência da teoria feminista, 

promove a organização das mulheres camponesas em torno das demandas estratégicas de 

gênero com vistas ao enfrentamento das desigualdades e da subalternização da mulher. 

Evidencia-se, no entanto, que apesar de sua importância, este processo pedagógico que 

emerge na dinâmica da luta social não é o suficiente para a transformação das relações de 

gênero. Há a necessidade de leis e políticas afirmativas que garantam à mulher condições 

efetivas de participação política, econômica e social. (O resumo vem da fonte original) 

 Palavras-chave: educação; gênero; mulheres; reforma agrária; movimentos sócias  

 

 Abstract: 

This paper analyses the pedagogical process of gender struggle that takes place within the 

struggle for land from the agency of rural workers’ women. Based on the literature on 

education, gender and social movements and, from extensive field work carried out in 

southern Brazil with women and men of the Landless Workers Movement (Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST) and the Peasant Women’s Movement 
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(Movimento de Mulheres Camponesas – MMC), this study highlights the key elements 

that contributed to the empowerment of rural women and the shifting of gender relations 

within land struggle. When examining the impact of socio-educational intention in 

changing gender relations, it is argued that the social knowledge produced within the 

political-organizational struggle, from a class consciousness and the influence of feminist 

theory, promotes the organization of peasant women around strategic gender demands 

aiming to confront inequality and women’s subordination. It is evident, however, that 

despite its importance, this pedagogical process which emerges in the dynamics of social 

struggle is not enough for the transformation of gender relations. There is a need for laws 

and affirmative action policies that guarantee effective conditions for women’s political, 

economic and social participation. (English provided by original source)  

Keywords: education; gender; women; land reform; social movements 

 

 

Secretaria de Políticas para as Mulheres - Presidência da República. 2013. Plano Nacional 

de Políticas para as mulheres: 2013-2015. Brasília-DF: Secretaria de Políticas para as 

Mulheres – Presidência da República. 

 

Não tem um resumo disponível. 

 

 

Silva, Eliane, Magda Dimenstein, e Candida Dantas. 2018. “Violência contra a mulher em 

um assentamento rural de reforma agrária do nordeste brasileiro.” Revista Latino-

americana de Geografia e Gênero 9 (1): 88–106.  

 

Resumo: 

Este estudo tem como objetivo discutir a violência contra a mulher entre moradoras de 

um assentamento rural de reforma agrária, as peculiaridades da violência, bem como as 

formas de suporte e apoio social. A violência contra a mulher constitui um problema de 

saúde pública, agravandose no contexto rural, o qual é organizado segundo uma divisão 

tradicional de papéis de gênero. Tratase de um estudo com abordagem qualitativa e 

como ferramenta se utilizou a entrevista semiestruturada. Participaram da pesquisa 9 

mulheres maiores de 18 anos moradoras de um assentamento rural. Verificouse que as 

mulheres sofrem violência física, psicológica, moral e sexual, porém, a busca por 

serviços de saúde, delegacias ou a assistência social, realizase apenas quando as 

situações de violência são agravadas. (O resumo vem da fonte original) 

 Palavras-chave: violência; mulheres; gênero; assentamento rural; apoio social  

 

Abstract: 

The aim of this study is to discuss violence against women among locals of a rural 

settlement of the agrarian reform program, the peculiarities of this kind of violence, as 

well as the available ways of individual and social support. The violence against women 

constitutes a public health problem, and it gets worse in rural contexts, since their 

organization is usually based on traditional gender roles. The study adopts a qualitative 

approach and its main tool were semistructured interviews. The research involved 9 

women, all of them higher than 18 years old and locals of a rural settlement. It was 
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verified that those women suffer physical, psychological, moral and sexual violence, 

however, the search for health services, police stations or social assistance programs 

occurs only if the violent situations worsen. (English provided by original source)  

Keywords: violence; woman; gender; rural settlement; social support 

 

 

Van Der Schaaf, Alie. 2003. “Jeito de mulher rural: a busca de direitos sociais e da 

igualdade de gênero no Rio Grande do Sul.” Sociologias 5 (10): 412–42. 

 

Resumo: 

Este trabalho trata de processos emancipatórios de mulheres, em especial de pequenas 

agricultoras no sul do Brasil, no Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Rio 

Grande do Sul – MMTR-RS. A vida diária das agricultoras nos providencia elementos 

cruciais para entender a sua ação social, sendo o âmbito em que se produzem os 

significados culturais. Além disso, o enfoque na vida diária revela o impacto dos 

contextos históricos, econômicos, religiosos e políticos específicos em que a ação social 

acontece e nos ajuda a entender como as participantes chegam a problematizar demandas 

coletivas e a desafiar a arena política. (O resumo vem da fonte original) 

Palavras-chave: movimentos sociais; gênero; cidadania; agricultura; Brasil 

 

  

Veras Sales, Celecina de Maria. 2007. “Mulheres rurais: tecendo novas relações e 

reconhecendo direitos.” Revista Estudos Feministas 15 (2): 437–43. 

 

Resumo: 

A presença das mulheres rurais na produção agrícola familiar é um fato. Mesmo na 

invisibilidade, não se pode negar que elas estão ocupando terras, plantando, colhendo, e 

cultivando o desejo de ter uma terra livre e usufruí-la com seu trabalho. Presentes na 

casa, no quintal, na roça e na luta pela terra, as mulheres tiveram ainda de lutar pelo 

direito de serem reconhecidas como trabalhadoras. A emergência das mulheres rurais nos 

movimentos sociais proporcionou seu aparecimento como sujeito político, rompendo sua 

invisibilidade como trabalhadora. Nesse aprendizado e experimentação as mulheres rurais 

criaram seu próprio movimento, consolidado na década de 1980. Desde então realizam 

encontros nacionais, marchas e campanhas, criaram coletivos de mulheres e conquistaram 

direitos. Os Coletivos de Mulheres estão vinculados à Federação de Trabalhadores da 

Agricultura do Ceará (FETRAECE) ou ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) e constituem espaços importantes de ressignificação das atividades 

produtivas das mulheres. (O resumo vem da fonte original) 

Palavras-chave: mulher rural; participação política; grupos produtivos; movimentos 

sociais rurais 

 

Abstract: 

Women are effectively engaged in family agricultural production. In spite of certain 

invisibility, women are occupying fields, planting and harvesting. At the same time, they 

are longing for a free land where they can work. They have always been active at home, 

in the backyards, in the small subsistence farms and now they are struggling to being 
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recognized as rural workers. The involvement of rural women in social movements has 

conferred on them the status of political beings and as a result they are not invisible any 

longer. In the process of active experimentation and learning they founded their own 

social movement that has become well established since the 1980 decade. Since then, 

they have organized national meetings, campaigns and created organizations called 

“Women Collectives.” These organizations are connected to either the Federation of 

Agricultural Workers in Ceará (FETRAECE – CE) or to the MST (Movement of 

Landless Workers). They represent important opportunities for giving new meanings to 

the productive activities of women. (English provided by original source) 

Keywords: rural women; political participation; productive groups; rural social 

movements  

 

 

 


