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 GÊNERO, EMPODERAMENTO E MULHERES RURAIS

Bárbara Veloso Martins1

RESUMO: Este trabalho procura refletir sobre as relações de gênero no meio rural, bem como elucidar 
os conceitos de gênero, patriarcado e empoderamento. Apresento aqui os resultados iniciais da pesquisa, 
realizada junto a coletivos de mulheres camponesas da região de Serra Geral, localizada no Norte 
de Minas Gerais. Para tanto, lancei mão da história oral registrada no campo de investigação, para 
tentar compreender quais são as ações coletivas das mulheres rurais para o enfretamento da situação 
de vulnerabilidade social por elas vivenciadas, por meio do processo de empoderamento. Apesar de 
aproximadamente 82% das mulheres rurais trabalharem no campo, de acordo com dados do Ministério 
da Agricultura, elas são invisibilizadas enquanto trabalhadoras rurais, não possuem remuneração e nem a 
garantia de direitos trabalhistas. Nesse sentido, Heridia e Cintrão (2006) afirmam que no meio rural, além 
do trabalho doméstico, as mulheres também participam do trabalho na agricultura e são as responsáveis 
pela produção agrícola e pelo manejo dos animais no seu “quintal”, este trabalho é considerado extensão 
das tarefas domésticas e denominado trabalho invisível. Esta realidade coloca as mulheres em situação 
de vulnerabilidade social, em decorrência das desigualdades de gênero no campo. 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalhadoras Rurais; Invisibilidade; Gênero; Empoderamento.

1 INTRODUÇÃO

Aproximadamente 82% das mulheres rurais trabalham no campo, de acordo com dados do 
Ministério da Agricultura, no entanto, elas são invisibilizadas enquanto trabalhadoras rurais sendo 
consideradas formalmente e também nas estatísticas “ajuda familiar”, esta realidade promove a fragilidade 
social destas mulheres.

Segundo dados da PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE 
em 2006, as mulheres correspondem a quase metade da população rural do Brasil; no entanto, 
muitas delas não são nem mesmo reconhecidas como agricultoras familiares ou camponesas. 
A maioria das atividades produtivas realizadas pelas mulheres são consideradas extensão do 
trabalho doméstico. Como decorrência, houve o não reconhecimento dos seus trabalhos, tanto 
doméstico e para autoconsumo, quanto daqueles realizados no roçado. Isso gerou, durante 
centenas de anos, uma negação de autonomia econômica e exclusão política nas decisões sobre 
a terra e o território. As mulheres da região Norte de Minas Gerais, como na maioria das regiões 
brasileiras, sofrem violência e discriminação e, mesmo sendo responsáveis por grande parte da 
renda familiar, não tem o seu trabalho reconhecido. (Por Helen Santa Rosa, Valquíria Fonseca e 
Emanuele Almeida - http://www.adital.org.br/).

 Nesse sentido, procuro neste trabalho refletir sobre as ações de subalternidade no sentido 
proposto por Homi Bhabha (1998) que compreende que estão subalternos àqueles que dentro de um 
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campo dominado por um discurso hegemônico fazem um discurso contrário.
Pretendo neste trabalho situar os conceitos de gênero e patriarcado, bem como refletir sobre as 

relações de gênero no campo, elucidar o conceito de empoderamento e também apresentar os primeiros 
resultados da pesquisa realizada junto às mulheres da ACMONM – Associaçao do Coletivo de Mulheres 
Organizadas do Norte de Minas. Criada em 2010, o objetivo da Associação é organizar as mulheres das 
comunidades rurais da região, promovendo a ação social coletiva com o objetivo de alcançar melhorias 
na qualidade de vida e de trabalho destas agricultoras. 

Para tanto, fiz uso da história oral no campo de investigação, segundo Selau (2004, p. 221) esta 
é “uma metodologia capaz de contribuir para esta atividade de análise de memórias por intermédio das 
entrevistas realizadas com pessoa de um determinado grupo”. De acordo com o autor, a memória é 
estritamente individual, contudo tem como base o grupo social, as lembranças são pessoais e também 
coletivas, entendendo que os indivíduos tem experiências pessoais e grupais “que marcam de tal forma 
uma coletividade que ganham destaque e passam a ser incorporados nas narrativas dos que compõem 
o grupo” (SELAU, 2004). O autor afirma que, as fontes orais contribuíram historicamente para a 
pesquisa das populações marginalizadas possibilitando a reconstituição da trajetória destes grupos. Para 
a utilização desta metodologia, realizei previamente pesquisa e levantamento de dados para preparar o 
roteiro da entrevista, recorri ao uso de gravador e de anotações e posteriormente realizei as transcrições 
e análise das fontes orais.

2 RELAÇÕES DE GÊNERO NO MEIO RURAL E EMPODERAMENTO

 As desigualdades históricas entre a população rural e a população urbana ainda são latentes nos 
dias atuais, de acordo com Herídia e Cintrão (2006) ao analisar tais desigualdades é preciso considerar as 
precárias condições de vida e o baixo acesso a políticas públicas no meio rural, esta realidade contribui 
principalmente para o aumento das desigualdades específicas de gênero existentes no campo. As autoras 
afirmam que, a partir dos anos 70 houve uma redução das desigualdades de gênero na educação, as 
mulheres começaram a igualar-se aos homens em relação ao número de matrículas no ensino formal, 
nos anos 80 as taxas de analfabetismo tornaram-se maiores entre os homens, no entanto, não houve 
melhorias nas condições de trabalho das mulheres rurais. 

O acesso a recursos básicos de infraestrutura também são imprescindíveis para elevar a qualidade 
de vida das mulheres no meio rural, nesse sentido, as autoras mencionadas admitem que entre os anos 
de 1992 e 2002 ocorreram melhorias no que diz respeito ao acesso a água, energia elétrica, coleta de 
lixo, telefone e esgotamento sanitário na zona rural, todavia, não foi o suficiente para reduzir de maneira 
significativa as desigualdades existentes entre rural e urbano, principalmente nas regiões mais pobres do 
país, esta dificuldade de acesso à infraestrutura básica atinge as mulheres mais intensamente, uma vez 
que, são elas as responsáveis pelo trabalho realizado no domicílio.

Herídia e Cintrão (2006) afirmam que, na agricultura familiar são as mulheres que realizam as 
atividades do lar, contudo, realizam também as atividades agrícolas e o trato dos animais, principalmente 
os de pequeno porte que são destinados ao consumo familiar. Estas  atividades não podem ser 
contabilizadas em termos monetários e por essa razão  não são  reconhecidas enquanto trabalho,  ainda 
que contribuem diretamente para a reprodução da vida, seja por meio do consumo direto ou da venda. 
Segundo as autoras, não são raras às vezes em que as mulheres no meio rural vão com os maridos 
realizar trabalhos assalariados, Porém como o pagamento é feito de acordo com a tarefa realizada e é 
indivisível quem recebe é sempre o homem na condição de “chefe da família”. As autoras apontam, que 
as atividades realizadas pelas mulheres na produção agrícola estão concentradas nos itens de “produção 
para consumo” e “trabalho não remunerado” enquanto os homens estão agrupados nas categorias de 
‘empregados” e “conta própria” esses dados reafirmam a invisibilidade do trabalho exercido pelas 
mulheres nas unidades agrícolas.
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É importante enfatizar que, o protagonismo das mulheres rurais na luta por visibilidade através 
de suas reivindicações foi o que proporcionou o avanço na construção de políticas públicas voltadas para 
a redução das desigualdades de gênero no meio rural. Segundo as autoras, foi no início dos anos 1980 
que surgiram as primeiras organizações específicas de mulheres trabalhadoras rurais, estes movimentos 
ganharam visibilidade por meio de encontros, congressos e marchas e tinham como principais 
reivindicações o reconhecimento do trabalho feminino na agricultura familiar, o direito a aposentadoria, 
a sindicalização, salário maternidade, reforma agrária e o direito da titulação de terra em nome do casal 
ou em nome da mulher chefe de família. 

Em 1988 acontece o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Contag 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) neste ano ocorreram intensas mobilizações, 
que resultaram em conquistas na área da previdência e direito a propriedade da terra na constituição, 
pela primeira vez foram pautadas questões referentes às políticas públicas para mulheres rurais.  Este 
encontro desencadeou a organização das mulheres no movimento sindical de trabalhadores rurais por 
todo o território nacional, ampliando a participação das mulheres no movimento sindical, o que pode ser 
comprovado com o crescimento da participação das mulheres nos espaços de reivindicações e no aumento 
de propostas direcionadas as pautas específicas das questões de gênero no campo para a construção de 
políticas públicas, o avanço da participação das mulheres proporciona a inclusão das pautas de gênero 
nas negociações geradas pelas mobilizações nacionais realizadas pelo movimento sindical no início dos 
anos 1990. (HERÍDIA E CINTRÃO, 2006).

A construção da Marcha das Margaridas, organizada pelas mulheres filiadas a Contag no ano 
de 2000, permitiu que as reivindicações dos movimentos de mulheres rurais fossem negociadas com 
o governo federal, o reconhecimento da mulher enquanto trabalhadora rural continuou sendo uma das 
principais pautas somada a históricas reivindicações de acesso a terra, a reforma agrária, ampliação dos 
direitos trabalhistas e sociais, o acesso das mulheres aos programas de geração de renda e formação 
profissional, programas de apoio a comercialização dos produtos da reforma agrária, a participação das 
mulheres nas políticas de preservação ambiental, o acesso das mulheres rurais a documentação básica e 
questões relacionada à saúde da mulher no campo e ao combate a violência contra mulher. (HERÍDIA E 
CINTRÃO, 2006). Segundo as autoras, o caminho para o fim das desigualdades de gênero no meio rural 
ainda é longo, as políticas ainda são insuficientes diante das demandas existentes, mas a organização e 
das mulheres rurais e suas reivindicações trouxeram avanços significativos no que diz respeito a melhoria 
das condições de vida das mulheres no campo.

A fala de Dona Lourdes, agricultora familiar e presidente da ACMONM – Associação do Coletivo 
de Mulheres – é muito elucidativa no que se refere às questões levantadas pelas autoras, ela resgata o 
histórico da Associação e fala um pouco sobre os avanços conquistados por meio da luta das mulheres 
em uma entrevista concedida a mim, em Maio deste ano:

O coletivo começou meio como um desafio das mulheres a ocupar os espaços de direito e trazer 
visibilidade, começou em 2007 para 2008 com um grupo de mulheres técnicas e agricultoras 
do CAA/NM (Centro de Agricultura do Norte de Minas) a gente começou a ver que não tava 
certo a quantidade de  mulheres que entravam nos projetos para cumprir as cotas, então foi uma 
certa rebelião das mulheres, então a gente resolveu se unir, para mudar essa história e tirar as 
mulheres da invisibilidade, levamos a proposta para assembleia seguinte e conseguimos dobrar a 
quantidade de mulheres na diretoria né, nós dobramos a quantidade de mulheres, ai esse coletivo 
começou a se chamar coletivo CAA mulher, começamos a discussão em 2007 e em 2008 foi 
criado esse coletivo CAA mulher, nessa organização das mulheres a gente fazia muitos debates 
e outros grupos de mulheres, em outros municípios, outras regiões na base de ação do CAA 
começaram a questionar que não era justo a gente se organizar e não abrir espaço para que elas 
se organizassem também nesse coletivo, e ai nós falamos que se é uma demanda do território 
do CAA vamos fazer esse debate para ver o que acontece, então começamos a fazer reuniões 
em vários municípios,  nas comunidades, com as mulheres quilombolas, nos xacriabás com as 
mulheres indígenas, fizemos em alto rio pardo, em Riacho dos Machados, Taiobeiras, em vários 
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municípios. As mulheres iam às reuniões e a demanda só foi aumentando, aí pensamos: “agora 
não da pra ser mais coletivo CAA mulher” passou a ser o coletivo de mulheres do norte de 
minas, e aí nós continuamos fazendo o debate e foi ampliando essa participação das mulheres 
nesse coletivo. Em 2010 realizamos a primeira marcha que foi em montes claros, a gente se 
preparou para fazer uma passeata com trezentas mulheres e conseguimos colocar quatrocentas. 
Noventa e cinco por cento agricultotas, e aí começaram as mulheres a falar que precisávamos 
criar uma organização própria, uma associação porque enquanto tinham os parceiros dentro das 
outras organizações estava tudo bem, mas, se essa diretoria mudasse o que iria acontecer com 
as mulheres que estavam oreganizadas?  Aí falamos: “vamos criar nossa associação” e então 
fomos fazer o debate e ver se era isso mesmo, amadurecemos a ideia e todas afirmaram que 
era necessário criar a associação, então criamos em 2010 a ACMONM. Em 2011 realizamos 
a segunda marcha que foi na Serra Geral, marcha com 1000 mulheres, de Nova Porteirinha a 
Janaúba. Conseguimos colocar mil mulheres nessas duas cidades e fechamos a ponte de uma 
cidade à outra, aí os policiais se assustaram quando viram tantas mulheres no mesmo espaço! 
Eles não estavam preparados para aquilo, foi a segunda marcha de sucesso nosso, aí contrinuamos 
fazendo as organizações, cada marcha a gente leva um tema diferente vinculado a realidade local 
sobre o que esta acontecendo na região, mas sempre também no estado e no brasil né? A gente 
não faz nada só por fazer, as cidades escolhidas para a representação da marcha...a gente sempre 
olha o que está acontecendo, o que está mais pegando no momento e escolhemos a cidade que 
se propor a receber  a marcha.

A associação começou com quarenta e cinco mulheres e hoje temos mais de setenta! A nossa 
organização está distribuída em três territórios da Serra Geral que compõe dezessete municípios, 
Alto Rio Pardo são quinze municípios e a macro região de Montes Claros em torno de seis 
municípios. Nas nossas marchas geralmente conseguimos articular entre trinta e um a trinta e 
três municípios, em 2012 fizemos a terceira marcha em Taiobeiras com duas mil mulheres e em 
2013 em Porteirinha com três mil mulheres!

Participamos das ações internacionais da Marcha Mundial das Mulheres, o coletivo está sempre 
articulado a todas as questões que diz respeito as mulheres, agora quarta  marcha que foi realizada 
em Porteirinhaa  foi diferente porque precisamos mostrar ao mundo que não estamos na rua 
só marchando, as mulheres que marcham também produzem, também precisam de acesso ao 
comércio, então fizemos uma marcha diferente...com oficinas de formações e uma feira regional 
só com produtos das mulheres, foi muito bacana! A gente conseguiu comprovar a diversidade 
da produção das mulheres e a qualidade dos produtos, foi muito interessante. Em 2014 não 
conseguimos realizar a marcha porque a estrutura de três mil mulheres foi muito pesada, mas 
sempre nos articulamos na questão das formações, e nos comprometemos a fazer atos em cada 
cidade que tivesse mulheres do coletivo,  sempre abordando a questão da violência, participação 
da mulher na politica, a questão ambiental,  sempre o que estava acontecendo no momento mais 
forte em cada município, o que estava mais forte era o tema em que se trabalhava a formação, e 
também realizamos duas pequenas marchas em 2014 em Idaiabira e uma em Paracatu. Em 2015 
realizamos em Varzelândia, calculada em três mil mulheres junto com a ação internacional da 
marcha mundial das mulheres. 

[O Coletivo] É um espaço que tem gerado muita discussão, por onde temos passado a discussão 
aumenta, reabertura de conselhos aumentou as questões das denúncias (de violência doméstica) 
à ocupação de espaço nos conselhos municipais, nos territórios da cidadania, também nos 
sindicatos, essa ocupação das mulheres nos espaços tem sido interessante a nível local, o desafio 
agora é que comece partir para fora, ocupar os espaços fora, aumentou muito o numero de 
mulheres nas presidências de associações, aumentou a participação das mulheres do norte de 
minas na construção das politicas para mulheres. Agora estamos com um desafio de escrever 
um projeto para nossa feira ambulante própria, para que a gente possa participar de varias feiras 
com os produtos das mulheres, em todos os espaços que tiver nas festas tradicionais, nas feiras 
culturais, todo tipo de ferira que a gente possa estar presente com o produto das mulheres do 
norte de minas. 

A movimentação das marchas é crescente, a velocidade que o coletivo cresce... a gente fica 
sofrendo porque tem que se segurar, porque a gente não da conta de acompanhar o ritmo...cada 



8 9

mulher que vai numa marcha, na outra ela não quer ficar de fora! Ela briga pra não ficar de fora, 
é um espaço de debate de formação das mulheres de preparar as mulheres pra luta.

Das pautas das mulheres tem algumas que são permanentes, o combate à violência é um tema 
que não deu pra sair da linha de frente ainda, a questão ambiental, a participação das mulheres na 
politica é outra pauta que gente luta muito por ela, a produção de produtos alternativos, trabalhar 
a questão das sementes crioulas, por exemplo, segurança alimentar, a historia da mineração no 
norte de minas é agora uma pauta que está pegando muito! 

[Sobre a invisibilidade do trabalho doméstico] A maioria dos homens no período de entressafra, 
a maioria sai pra trabalhar fora, e aí quem fica tomando conta da propriedade são as mulheres, o 
marido vai pra fora trabalhar a mulher toma conta da casa, da propriedade, dos animais, cuidando 
da roça, preparando a roça pra plantar, quando eles chegam às roças praticamente estão prontas! 
As mulheres cuidam, mas na hora que aparece o dinheiro são poucas as mulheres que sabem o 
que foi feito do dinheiro, quanto é que deu a roça, porque quando fala de dinheiro é mais coisa 
de homem, mas já mudamos um pouco essa historia, mas assim o que é pouco é das mulheres, 
mas aquilo que gerou mais renda não é... as mulheres nem sabem, é dos homens, nós tivemos 
um exemplo muito forte disso aqui, eu falo por experiência própria, foi quando a gente trabalhou 
na questão do aproveitamento das frutas, então a cooperativa grande sertão tinha um núcleo 
aqui eu era a mobilizadora, então as mulheres que colhiam as frutas aqui, mas quando chegava 
lá que olhava as fichas era tudo no nome dos homens, eu falei esse negocio tá errado! Não pode 
ser assim não, porque no nome dos homens se foram as mulheres que colheram as frutas? Ai 
eles foram rever, quando chegou no final da historia conferiram que 80% da produção era das 
mulheres. Na propriedade também é assim, enxerga a mulher é como ajuda, como se tivesse 
ajudando, a maioria das mulheres são à remo de família aqui no norte de minas, elas são à remo! 
Tem muitas mulheres que carregam os homens nas costas e é vista como ajuda, então isso não é 
justo, não tá certo! Já mudamos um pouco isso, mas ainda é muito forte, a gente ainda ver muito 
cidadão na fila do bolsa família esperando a mulher sacar o dinheiro pra passar pra ela, outra 
hora ela é obrigada a passar a senha do cartão, é desse jeito que a sociedade enxerga as mulheres, 
é como se a gente fosse só uma parte, não enxerga a gente como sujeito de fato! E acho que as 
mulheres que tem que se tocar disso, ou ela tem um companheiro pra valer ou ela não tem, ela 
não tem que ficar sendo submissa a vida inteira, eu não concordando com isso. 

[Em relação às políticas públicas] É um desafio também, a gente briga com o governo, acho que 
avançamos muito na questão da saúde, para o acesso a crédito existem algumas facilidades, mas 
ainda é limitado, o próprio sistema financeiro boicota as mulheres no acesso a credito, agora acho 
que o desafio maior nosso é ocupar os espaços políticos, nas câmaras de vereadores, prefeituras, 
congressos, esses espaços né? 

É uma luta, um desafio, temos muito que lutar para que lá na frente vocês possam mudar essa 
historia ter essa coragem de tirar a barriga do fogão pra ir participar das reuniões, crescimento 
da participação nas marchas diz isso, quer dizer, elas tiraram a barriga do fogão e do tanque, pra 
ir participar! A quantidade de mulheres nos conselhos municipais, sindicatos, também apontam 
esses impactos positivos, a criação de uma associação exclusiva de mulheres para poder trabalhar, 
as parcerias criadas com o poder público na questão da violência é outro avanço, a patrulha rural 
em Taiobeiras acompanhando a questão da violência rural no campo, é um avanço muito grande! 
Ter coragem de ir a uma assembleia, uma conferência e ter coragem de se manifestar, porque as 
mulheres tem muito medo de falar em publico né? A maioria tem medo, mas tem umas que falam 
do jeito delas, mas manda o recado delas, um exemplo disso sou eu, eu nunca imaginei que ia 
virar tagarela e ter coragem de ir pro congresso brigar com os grandes, acho que foi um avanço 
muito grande as mulheres poder ir nos espaços e poder falar, do seu jeito, sem medo de retrucar 
ou alguém falar que ela tá errada.

Elas (as outras mulheres) falam comigo que eu sou um exemplo e eu fico lisonjeada e feliz, 
vejo muitas passando na minha frente é isso pra mim é importante! mulheres que ficavam ai, 
menina nova que não tinha estrutura nenhuma, largou o marido, hoje é enfermeira, é chefe de 
enfermagem! E fala assim pra mim “ó, não parei não viu?!” e eu falo: “Vai com Deus! Vai com 
deus!” Então é olhar pras outras e falar assim: “a gente também é capaz!”. 
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[Sobre a organização das mulheres] É importante porque nós somos a maioria da população, 
a maioria tem que cair a ficha rapidinho! Somos a maioria, somos sujeitas da historia, cidadãs 
e a maioria somos à remo de família e independente de qualquer coisa, somos gente! Então 
chega de ser comandadas, nós precisamos comandar, eu acho que precisamos comandar! 
Precisamos ocupar nosso espaço na sociedade, ocupar e ocupar pra valer! Temos que continuar 
organizando, fortes, unidas, para que no futuro a gente possa mudar esse jogo, acabar com o jogo 
da violência! 
[Dona Lourdes, 53 anos, agricultora familiar e presidente da ACMONM]

Diante do relato acima, fica evidente o protagonismo das mulheres agricultoras na conquista de 
direitos, melhorias nas condições de vida e redução das desigualdades no campo por meio do processo 
de empoderamento. O termo empoderamento, segundo Kleba e Wendausen (2009) está enraizado na luta 
por direitos civis, especialmente no movimento feminista e está relacionado ao aumento da percepção 
das potencialidades promovendo maior participação democrática. A construção do conceito inicia nos 
anos 1970 e tem como base movimentos de autoajuda, posteriormente sofre influencia da psicologia 
comunitária e de movimentos que luta por direitos em diversos segmentos sociais. De acordo com 
as autoras, no Brasil o termo é empregado em dois sentidos, o primeiro está relacionado a processos 
que impulsionam a busca pela autonomia de grupos ou comunidades para empoderar a si mesmos e o 
segundo busca promover a inclusão de minorias sociais por meio de ações assistencialistas, nesse sentido, 
elas assumem um posicionamento que vai de encontro ao primeiro sentido e definem empoderamento 
como:

Um processo dinâmico que envolve aspectos cognitivos, afetivos e conduntuais. Significa 
aumento do poder, da autonomia pessoal e coletiva de indivíduos e grupos sociais nas relações 
interpessoais e instituicionais, principalmente daqueles submetidos á relações de opressão, 
discriminação e dominação social. Dá-se num contexto de mudança social e desenvolvimento 
político, que promove equidade e qualidade de vida através de suporte mútuo, cooperação, 
autogestão e participação em movimentos sociais autônomos. Envolve práticas não tradicionais 
de aprendizagem e ensino que desenvolvam uma consciência crítica. (KLEBA e WENDAUSEN, 
2009; p. 736). 

Nesse sentido, as autoras argumentam que o processo de empoderamento pode ser mensurado 
em termos de conquistas concretas como também no sentido mais subjetivo, tal processo implica na 
construção de novas relações de poder, onde os sujeitos estão em situação de igualdade. 

As autoras que recorrem aos estudos de Michel Foucault (1994), para afirmar que o poder é 
um aspecto central para a compreensão do processo de empoderamento, uma vez que, ele “funciona 
em rede de modo que seu exercício mais ínfimo encontra apoio em outros pontos da rede, podendo 
se potencializar e potencializar outros poderes.” (p. 736). Segundo elas, as escolhas individuais estão 
relacionadas a capacidade de participação social nos espaços organizacionais e institucionais, bem como 
a distribuição do poderem tais espaços, nesse sentido, faz-se necessária transformar as relações de poder 
em relações horizontais promovendo o empoderamento dos sujeitos e/ou grupos. De acordo com  Kleba 
e Wendausen (2009)  Foucault admite essa possibilidade, quando compreende que  

uma relação de poder [...] só existe na relação com o outro ou outros, deixando sempre aberto 
um campo de possíveis respostas. O exercício do poder é um conjunto de ações sobre ações 
possíveis; no limite ele coage ou impede absolutamente, mas é sempre uma maneira de agir 
sobre um ou vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são susceptíveis de agir. Dentro da 
perspectiva de ser uma ação sobre outras ações, o poder é menos da ordem do afrontamento 
entre dois adversários ou do vínculo de um com relação ao outro, do que da ordem do ‘governo’, 
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tomando como ‘governo’ o modo de dirigir a conduta dos indivíduos. ‘Governar’ é estruturar o 
campo de relação dos outros. (p. 737). 

Nesse sentido, as autoras mencionadas compreendem que só a partir do processo de empoderamento 
é que os indivíduos e/ou grupos poderão ter o ‘governo’ de suas vidas no sentido colocado por Foucault. 
Para tanto, é necessário compreender as e desvendar as relações de e a elas resistir desnaturalizando e 
questionando o que é instituído (Kleba e Wendausen, 2009). 

As referidas autoras apontam três dimensões do processo de empoderamento: a psicológica, que 
está relacionada ao autorreconhecimento e fortalecimento da auto estima e da autonomia; a política, 
que diz respeito a mudanças estruturais na sociedade promovendo a redistribuição do poder e a grupal, 
que  implica na organização de grupos ou organizações sociais com objetivos em comum, implica em 
relações de apoio mútuo e reciprocidade, articulações em rede, processos de liderança compartilhada, 
distribuição de papéis, ação social coletiva e participação nos espaços de tomadas de decisões. Essas três 
dimensões “são interdependentes, à medida que o indivíduo sofre e exerce influencia sobre seu entorno, 
dependendo de condições objetivas e subjetivas para agir, reagir e interagir.” (KLEBA E WENDAUSEN, 
2009, p 741). 

3 GÊNERO E PATRIARCADO

Segundo Saffioti (2015) gênero é uma categoria de análise e também uma categoria histórica, que 
tem demandado muito investimento intelectual para a sua investigação. A autora afirma que enquanto 
categoria histórica o conceito de gênero tem sido concebido em várias instâncias, aspectos diversos 
do conceito tem sido enfatizado mantendo o consenso entre de que gênero é a construção social do 
masculino e do feminino (SAFFIOTI, 2015, p. 47). A autora problematiza o conceito, afirmando que 
ele não deixa explícitas as desigualdades existentes entre homens e mulheres, tal hierarquia de gênero 
é apenas presumida, nesse sentido a autora defende o uso do conceito de patriarcado como um “caso 
específico das relações de gênero” (p, 126). Saffioti define patriarcado como sendo uma forma de 
expressão do poder político, em um sistema de dominação-exploração dos homens sobre as mulheres, 
para ela “colocar o nome da dominação masculina - patriarcado - na sombra significa operar segundo a 
ideologia patriarcal, que torna natural essa dominação-exploração” (p. 59).

A referida autora admite que, não pode haver uma só sociedade sem gênero, tendo em vista as 
imagens do que as sociedades constroem do que é masculino e do que é feminino, a própria  divisão 
sexual do trabalho obedece a este critério, o que não implica que as atividades socialmente atribuídas 
as mulheres sejam desvalorizadas em relação ás dos homens, nesse sentido, a autora argumenta que 
as sociedades de caça e coleta eram igualitárias e que a transição para a sociedades que conhecemos 
hoje foi lenta e aconteceu em decorrência de dois fatores históricos, sendo o primeiro a produção de 
excedente econômico e o segundo a descoberta de que o homem era indispensável para a reprodução 
da vida, é preciso ressaltar que as mulheres não detinham mais poder que os homens,  contudo eram 
consideradas seres poderosos e mágicos pela capacidade de gerar uma nova vida sozinhas.  A caça 
não era uma atividade diária, portanto, os homens tinham maior tempo ocioso que as mulheres o que 
contribuiu para a construção de sistemas simbólicos de dominação, esse processo foi lento graças à 
resistência das mulheres. 

A transformação das relações entre homens e mulheres no sentido da consolidação da estrutura 
hierárquica é de 2.603-4 anos, ou seja, o patriarcado é um sistema muito novo diante a idade da humanidade, 
enquanto o as construções sociais de gênero sempre estiveram presentes, embora o conceito ainda não 
existisse (SAFFIOTI, 2015). Por essa razão a autora afirma que não se pode negar, de maneira alguma, 
a relevância do conceito de gênero. Importa dizer também, que Saffioti admite não ser possível afirmar 
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que todos os povos passaram pelo estágio de caça e coleta. 
No Brasil o conceito de gênero se propagou na década de 1990 rapidamente, os pesquisadores 

voltaram sua atenção para a reflexão acerca das relações homem-mulher que o que foi um grande passo 
para a compreensão de que as mulheres eram discriminadas enquanto categoria social. (SAFFIOTI, 
2015).  Como já mencionado anteriormente, a autora defende a idéia de que gênero é uma categoria 
analítica e também histórica, e faz uma crítica a autora Joan Scott (1983, 1988) no que diz respeito ao 
caráter descritivo dado por ela para o conceito de gênero

usado como substituto de mulheres: gênero não implica, necessariamente, desigualdade ou 
poder nem aponta a parte oprimida. Não seria esta, justamente, a maior vantagem do uso do 
conceito de gênero? Ou seja, deixar aberta a direção do vetor da dominação-exploração não 
tornaria , como parece tornar, o conceito de gênero mais abrangente e capacitado a explicar 
eventuais transformações, seja no sentido do vetor, seja na abolição da exploração-dominação? 
(SAFFIOTI, 2015, p. 119).

Nesse sentido, a autora citada reconhece que é recorrente o entendimento de gênero com base na 
hierarquia entre homens e mulheres na estrutura de poder, em qualquer momento histórico, o que segundo 
ela, parece ser o caso de Joan Scott (1988). Importa dizer que a autora reconhece a notável contribuição 
de Scott, o artigo desta autora foi traduzido em 1990 no Brasil e se expandiu rapidamente contribuindo 
para a expansão do o conceito de gênero pelo país nesta mesma década, como já mencionado. Outra 
notável contribuição desta autora, segundo Saffioti, foi “por haver ela colocado o fenômeno do poder 
no centro da organização social de gênero, Também se considera muito expressivo e valioso o fato 
de ela ter afirmado que a atenção dirigida ao gênero é raramente explícita [...] ponto fundamental do 
estabelecimento e manutenção da igualdade e desigualdade.” (p.120). 

  Saffioti compreende que o poder pode gerar liberdade se democraticamente compartilhado, 
bem como criar desigualdades. De acordo com ela, o processo de empoderamento deve acontecer no 
nível de combate, na condição de categoria social, promovendo alternativas que “pressupõe saberes a 
respeito de si próprio e dos outros como categorias que partilham/disputam o poder” (p.121). Nesse 
sentido, a autora afirma reconhecer os méritos de Foucault, mas considera negativo o fato deste autor não 
propor um projeto de transformação social, para ela quem lida com a questão de gênero partindo de uma 
perspectiva feminista deve contestar o sistema de dominação-exploração contribuindo para a construção 
de uma sociedade igualitária.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio deste trabalho, compreende-se que gênero é uma categoria de análise e também uma 
categoria histórica, este conceito é muito vasto e refere-se às representações do feminino e do masculino, 
ele pode compreender relações igualitárias ou desiguais. Já o patriarcado é jovem em termos históricos, 
este conceito diz respeito ao sistema de dominação-exploração dos homens sobre as mulheres e pressupõe 
uma hierarquia entre as categorias de sexo.  Tratando-se das relações de gênero no meio rural, é possível 
compreender que estas ainda são muito desiguais, as trabalhadoras rurais não possuem o reconhecimento 
de seu trabalho no meio rural e por essa razão suas atividades são invisibilizadas, a consequência desta 
realidade é a vulnerabilidade social das mulheres rurais. 

Nesse sentido, o processo empoderamento destas trabalhadoras é necessário para o enfretamento 
das desigualdades por elas vivenciadas, tal processo acontece em três níveis interdependentes: individual, 
organizacional e político. O nível organizacional se mostrou eficaz no processo de enfretamento das 
mulheres rurais organizadas do Norte de Minas, diante do relato da Dona Lourdes, uma das referências 
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do Coletivo de mulheres, ao passo que as mulheres têm alcançado conquistas concretas por meio da luta 
coletiva. Portanto, é possível concluir que a organização tem exercido um papel fundamental enquanto 
estrutura mediadora do processo de empoderamento contribuindo para a melhoria nas condições de vida 
e trabalho das mulheres por meio do protagonismo social.
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