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MULHERES EM MOVIMENTO NA ZONA RURAL PAULISTA

Esta comunicação
de uma pesquisa
quara

realizada

(1) , reglao
.-

foi feita a partir
na zona rural

geral pretendeu,

bestimam

enfrentando

parcimoniosa

consumidos

das trabalhadoras
pa r-ce-r-í.a

Arara-

alguns

desafios,

das publicações
feminina

pela população,

ap ro

entre os quais

na produção
revelar

a

O trabalho

censitárias

na situação

com a emergência
,

da

das terras

da cana-de-açúcar.

rurais presente

e reativado

-e\"\

cada vez maior

ao cultivo

a real participação

e serVlços

de

-

dedicadas

a tendência

da regiãO

que revela alto grau de modernizaçao

gricul ture , com uma parcela
veitadas

de resultados

que

dos

o pesado

su
bens

fardo

de colonato

do salariato.

.

( 1) O trabalho mais amplo intitulado

"O fardo das trabalhado

ras rurais" foi realizado em colaboração com
Heleieth
SaffiQti- Rsta investigação incidiu sobre 517 famílias ,
nas~prie~s
existentes no município de Araraquara tend~
amplTádo o nlÍ:nerode famílias amo s t r'adas nas pro
priedades e~ que as áreas destinadas a culturas
temporâ
rias eram de magnitude semelhante àquelas
ocupadas
por
culturas permanentes - e entre as famílias de bóias-~as
residentes na periferia da cidade. Além desta~ foram levantadas 30 histórias de vida de casais - trabalhadores
em pequenas propriedades - e de 22 famílias de pequenos
produtores ora proprietários
da terra, ora parceiros, ora
arrendatários.
A família rural foi definida como aquela
que tivesse, pelo menos, um dos cônjuges trabalhado
em
atividade agrícola. A opção pelo estudo do trabalho
da
mulher através da família rural foi intencional,' na medi
da em que se procurou superar um viés que pode ser dete=
tado, a nosso ver, nos trabalhos que, ao reagir contra o
machismo imperante nas Ciências Humana~ incidem exclusivamente sobre con t í.nqerrt e s Fem i.rri no s , no campo, onde
o
processo de constituição do trabalhador individual ainda
está em curso, a família não deixou absolutamente de ser
uma unidade de produção, se ~ - focalizassemos apenas
as
mulheres rurais ter-se-ia um panorama bastante
parcial,
se não falso da real si ruaçâo destes co rrt i nqerrte s.,
I
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Esta investigação

•
1

•

vêm revelar
feminino

apresentou

ser a invisibilidade

inúmeras facetas

o traço marcante

em geral, particularmente

que

do trabalho

do trabalho da mulher

na

agricultura.
Múltiplas
-trabalho,

atividades

inclusive o trabalho prestado

ra capitalista.

círculo

são consideradas
nos campos da

não
lavou

Somente nos casos em que a fase do ciclo

vida da mulher permite,
neradas.

trabalho

ela pode desenvolver

Nos outros períodos,

de

atividades

remu-

seu trabalho restringe-se

ao

doméstico. Ora, esta esfera cnnstitui o "locus" p r-i.va

legiado das atividades
são responsáveis

cionalmente
amplamente

não-trabalho.

por grande parte do necessário

ária e ~ reprodução
mia capitalista

consideradas

No entanto,
à

produção

di

da força de trabalho. O segredo da econo-

reside na força de trabalho feminina e inten-

se m~scara

este fato. Este fenômeno é

discutido

nesta investigação.
A racionalidade

da racionalidade

doméstica é profundamente

que impera no mundo da reprodução

do capital. No entanto, elas interpenetram-se,
com isto, a reprodução
é subserviente

diversa
ampliada

subsidiando

do capital. A racionalidade

~ racionalidade

doméstica

do capital. É este que se bene

ficia com os serviços gratuitos desenvolvidos

no seio da uni-

dade familiar. Não o contrário. Daí decorrem as perdas
das pelas mulheres
Os elementos

com a emergência

humanos,

e expansão do salariato

que segundo a tradicional

balho por sexo, estavam destinados ~ produção
ci~ sofrem o impacto da modernização.
restringe-se

-

de

subsistên-

Seu círculo de

atuação

são as escolhidas neste processo

de socie

de

exclu-

sao.
O exército de reserva não se constitui integralmen
te de mulheres,

mas estas formam os seus maiores

•

divisão Qotra

graças ~ expansão de um tipo excludente

dade. As mulheres

sofri-

contingen

-3teso À medida

que se desenvolve

do o trabalho

no campo, os seres humanos vão cedendo

máquina.

Este processo

elementos

não apresenta

das duas categorias

é muito maior para a mulher,
xual do trabalho

a empresa agrícola, mecanizan

as mesmas

de sexo. O grau de
já que a tradicional

alijamento
divisão

que constitui,

de violência

expor

evidentemente,

impõe-

(

Altamente

manipuláveis,

a integrar o exército

as mulheres

ativo de trabalhadoras,

são

chamadas

nos momentos

pico de .atividade, passando para o exército de reserva,
são necessárias

de da agricultura

capitalista

na empresa. A maior

econômicas

da mulher

quan-

pro

Este caráter eventual

das

torna-a pronunciadamente

vul-

nerável, uma vez que, nestas circunst~ncias,
frutar dos parcos

de

sazonalida

acent~a a já predeterminada

do trabalho feminino.

atividades

as

uma ma

que, direta ou indiretamente,

-se à mulher.

visoriedade

se

a ela atribui a esfera do privado.

razões deste alijamento,

do já não mais

à

dimensões para

Este trabalho visa.a, fundamentalmente,

nifestação

lugar

benefícios oferecidos

ela não pode des

pela legislação.

Este estudo incide também sobre a superestrutura
deológica

e especialmente

dist~ncia

que medeia

1

sobre sua inst~ncia legal. Revela a

entre os dispositivos

legais e sua apli-

cação. O privilegiamento

do nível legal pela sociedade burgue

sa camufla as injustiças

sociais e particularmente

ticadas contra a mulher.

Só os estudos empíricos podem desven

dar a cruel realidade,

apresentada

que detêm o poder e, portanto,
preservação

de forma travestida

têm interesses

pelos

investidos

na

de fornecer

ex

do "status quo".
Esta pesquisa não tem a pretensão

plicações

aquelaspra

para todos os fenômenos

explicações

convincentes,

Desta forma, constitui

levantados.

algumas hipóteses

Contém

algumas

e muitas

dúvidas.

apenas um passo, dentre os muitos

ne-

cessários,

no processo

de construção

do conhecimento

lidade vivida pela mulher na agricultura
reside exatamente
ciedade

paulista.

Seu valor

em chamar a atenção para uma dimensão

sobre a qual reinam, quase soberanamente,

cia e o desconhecimento.
10 menos,

da rea-

É

esta nebulosa

da so

a ignorân-

que se pretende,

pe

clarificar.
Na verdade,

esta nebulosidade

torna-se mais densa

quando se trata de discutir as perspectivas
das mulheres

trabalhadoras,

ças na situação
reivindicações

de

organização

no sentido de reivindicar

de violência vivenciada
em expressões políticas

mudan

e transformar
concretas.

dades enfrentadas

nesta trajetória

grau extremamente

baixo de sindicalização,

suas

As dificul

que se expressam

no

seu

numa prática polí

tica invisível

e na pequena ~ mas importante , utilização de for
mas alternativas de fazer existir e valer seu poder de barga
nha são pouco conhec i.dõs , Esta carência
soes agrava-se

no caso da mulher

levar a falsos diagnósticos,
crL~inação

intencionalmente

inércia natural
sibilidade

procurou

ações coletivas

criada, afirmar o estigma

dis
da

e reforçar a dimensão de invirurais.

a estes diagnósticos,

discutir as tentativas

organizadas

pode

numa rede de

a vida das trabalhadoras

Numa contrapartida
vestigação

da zona. rural) o que

que procuram,

das mulheres,

que permeia

de estudos e discus-

esta

- expressas

ou não - levadas adiante

mulheres

rurais e as dificuldades

penetrar

nos sindicatos

em
pelas

por elas enf~ntadas

rurais, participar

dos

in

para

movimentos

sociais e lutar para vencer, na prática, uma situação de viO
lênçia que pode ser camuflada por uma teia de amarras invisí
veis. partiu-se

de uma indagação inicial: estaria a eventua-

lidade, característica
campo/associada

prioritária

do trabalho da mulher

a uma menor agressividade

fe~inina no

no

plano

I

!

-5das reivindicações

? Esta menor

exp i.cada por motivos
í

mo trabalhadoras

diversos,

agressividade

a pretensa

docilidade

ou submissão

ticas que teriam agravantes
Despossuida
teira de trabalho,

que vêm

assa

estigmatizar

das mulheres,

caracterís-

no meio rural.

de uma renda monetarizada,

de qualquer

berdade de filiação

de uma car

direito previdenciário,da

sindical e política,

a mulher

li-

sente inú-

- o que muitas vezes a impede de aproveitar-

-se dos mecanismos

de defesa que poderiam

à luta das mulheres

dar maior respaldo

trabalhadoras.

A situação

de profunda

injustiça

vivenciada

mulher pode ser alterada pela luta política,
greves e outros movimentos

de direitos

co-

remuneradas, seu recente e intermitente

até por razões ideológicas,

gica do capital

ser

desde sua pouca tradição

lariamento

meras barreiras

costuma

não permite

reivindicados.

tal é necessariamente

pela

concretizada

de caráter reivindicatório.
a absorção pacífica
A resistência

em

A ló-

e harmônica

ao domínio do capi-

um embate entre forças sociais antagô-

nicas. É: .nesta luta que surgem novas formas de convivência en
tre a dominação

do capital e a subordinaçãO

cada luta implica mudanças
ora diminutas
qualquer

na correlação

ou imperceptíveis,

do trabalhador.

de forças

ora de maior magnitude.

forma, é do impacto entre interesses

resv~tam mudanças

sociais,

sociais redefinidoras

De

divergentes que

das relações

entre

os seres humanos.
Ainda que a mulher não constitua
pre presente

nestas

um elemento

lutas, não se pode subestimar

sem

sua capaci

dade de ocupar novos espaços e até de atuar no sentido de ge
ração de espaços historicamente
trabalho

da mv~her,

inéditos. A dupla jornada de

assim como a ideologia

dominante

que

a

-6afasta das atividades

políticas,

contribuem

sobremaneira

ra diluir sua presença no campo dos antagonismos
vindicações.

Cabe mencionar,

e das rei -

ainda, a defesa que, silenciosa

mente e às expensas do desfrute de seus próprios
mulheres

fazem dos empregos de seus maridos.

direitos,as

A reivindicaç~o,

ainda· que parta de mulheres, 'ameaça a possibilidade
maridos

poderem

dominante

do marido,

como o legítimo provedor

na como freio da manifestação
lhadoras.

de

do lar, funcio-

do descontentamente

com consequências

significativas

ao

definido pela

das traba-

Disto resulta baixa taxa de sindicalização

balhadoras,

seus

continuar a vender sua força de trabalho

mesmo patrão e a outros. O trabalho
ideologia

pa

de

tra

no caso do

tra

balho rural.
Considerando-se
lismo brasileiro

que a burocratização

não abre espaço para um trabalho de mobili-

zação dos lares, principalmente
formados,

do sindica -

coloca-se

um

como

mente não assumido,

dos menos politizados

problema,

a incorporação

e

ln

um desafio frequente

das reivindicações

-

femini

nas pelos órgaõs de classe. Assim, o trabalho- das

mulheres

no sindicato ou é construído

vertical-

ou permanece
mente,

marginal

reproduzindo

os \Qcios de uma estrutura

sindical

le

gal não legitimada.
A incidência
as mulheres

do fator discriminação

trabalhadoras

so de mobilização

coloca a necessidade

e organização

revelam-se

de um proces-

As formas

tradicio

inadequadas.

No caso rural, a mulher
atomização

sobre

capazes de dar conta da exis

tência desta oposição para superá-Ias.
nais de participação

sexual

sofre tão intensamente

a

das suas condições de trabalho e de vida que pare

ce reproduzir

cotidianamente

tá destinado,como

o ciclo das tarefas que lhe es-

se não tivesse possibilidade

de se

apro

priar

de qualquer

elemento

ções de existência
di retamente

ou de participar

suas próprias
Em que medida

para o encaminhamento
participação

nas decisões

as perspectivas

nos sindicatos

do sindicalismo

uma prática

assistencialista,

significativas

11

Deixando
e

de amortecimento

através

da mulher

que merecem

A mulher

pela

rural em seu conjunto,

políticas,

sobre a sindicalização

organização

rurais?

da ação do Estado em seu processo

rísticas

afetam

são afetadas

das suas potencialidades

imposta

condi

que

de sua

das reivindicações

marcadamente

de suas

vidas.

das mulheres

de lado a temática
análise

de transformação

da utilização
a marca

de

da tutela

apresenta

caracte

-

ser analisadas.

no caso da si.nd'i
ca'lí.zaçâo é me

STlO

~

dependente"
"Meu marido

é sócio ••• é difícil

ser por sua própria
são afirmações
representações

Enquanto
à mulher

via homem.

-se inteira~ente
política,

pela ideologia

dominante.

grande ausência

chas eventualmente
criação

Todavia,

as mulheres

de novos

atividade

femininos

vedada

nas

abre-

fechasexo.

revelam

nas atividades
em

entretanto,

bre-

to, passível

de análise na investigação

e dos movimentos

política.

só se torna perceptível

sociais.

concreta

uma

suas

deixadas abertas, mas também forçam
sua participação

A

políti

buscam não apenas ocupar as

espaços para

se

às mulheres

ainda que se debatendo

te fenômeno,

cotidiana

ao segundo

Os dados estatísticos

de elementos

cas do sindicato.
contradições,

constitui

o sindicato

de órgão político,

aos seres pertencentes

com efeito,

com freqüência

rurais.

órgão assistencial,
Na qualidade

mulher

força"

que aparecem

das trabalhadoras

a

a
Es

e,

portan-

da

prática

-8Examine-se
sindicato

a respeito

de Cravinhos,

quara, Ribeirão

município

Preto,

çada, com a ressalva

do proletário

de defesa

O máximo

pelo poder
trutura

sindical,

da situação

inclusive

considerando-se
dos associados,

reflexo

dos assalariados
dicalização

avançada

significativamente

barganha,

comparativamente
sindical,

ral de Araraquara

a dos homens,

nao

liderança

- não chega a

Sln

mudar

da mulher.

de ter um núcleo
da

de

mulher

de 20%.

é

da ideologia

reivindicatória

mesmo

dependente

estão inscritos

dores, dos quais 4.000 constituem
tes, 800 aproximadamente

elementos

não detém nenh~

em atividades

to, 20% dos membros

saída

índice de sin-

as taxas de sindicalização

capacidade

da mulher

e

mobilidade

de ~a

apesar

a qual a mulher

nenh~a

de criar,

de 6,22% (1978).

que a existência

caso da sindicalização,
pre$ença

e

que o maior

Ainda que verbalizando
segundo

direitos

de entrada

o grau de sindicalização

chegam a aproximar-se

minante,

dos

à inércia da supra-e2

- caso de Cravinhos

combatividade,

sindicais

do Estado.

No caso de Araraquara,
menor

da mulher.

necessidade

COQO

agrícolas,vê-se

Isso mostra

poten-

das lideranças

da alta rotatividade

das mulheres,

do

de trabalho

o movimento

passou no caso deste núcleo

dical mais

definidor

~na contrapartida

administrativa

rural avan

não deve ser encara

à luta pela formalização

da mulher,

jurídica

sindical

rural e do aproveitamento

de consciência

corresponder

trabalhistas

como elemen~

do

à região Arara

pertencente

de que a composição

cial de organização

parece

sobre a composição

área de liderança

da por si, isoladamente,

dos mecanismos

dados

do sindicato

no

-, detecta-se

a

No sindicato

ru-

atualmente

são mulheres.

de

- a mulher,

políticas.

a massa

poder

do-

6.300 trabalha-

dos pagentes.

Elas perfazem,

em dia com suas

Des-

portan

mensalida-

TABElA

- Composição do Sindicato de Cravinhos

I
0'1

I

ANOS

1962
1963
1964
1965
1966
,1967
1968
1969
1970
1971

HCMENS

I'

130+
44+
19+
13+
10+
39+
48+
114+
134+
120+

MULHERES

3
2
O
O
O

1
2
6

TOTAL

HeNENS

133
46
19
13
10
40
50
120

60
9
9
4
6
22
30
45

153
126

MUlliERES

3

SAL 00
HCMENS

'IDTAL

2
4

63
9
9
4
6
22
32
49

70
35
10
9
4
17
18
69

68
53

15
4

83
57

184

96

28

62
33
70
70

16
17
14
15

O
O
O
O
O

1972

146+

19
6
38

1973
1974
1975
1976

127+
78+

21
21

135+
136+

19
21

148
99
154
157

1977

118+

33

151

58

27

1978

104+

26

130

20

20

SALOO
TOTAL
MULHERES

-

'IDTAL

% DE SINDlCALIZAÇÃO
POR HQ\1.ENS

2

70
37
10
9
4
18
18
71

70
37-107
10-117
9-126
4-130
18-148
18-166
71-237

100
98,14
098,30
98,40
98,45
98,20
98,20
97,90

66
67

4
2

70
69

70-307
69-376

97,87
97,08

124

50

10

60-436

78
50
84
85

65
45
65
66

5
4
5
6

60
70
49

95,18
. 94,86 .

85
40

60

6

84

6

1. _.

__

-:'

~

2
O
O
O

1
O

•• __

00

I

70
72

70-506
49-555
70-625
72-697

66
90

66-763
90-853

I MULHERES
O

1,86
1,70
1,60
1,55
2,05
1,80
2,10
2,93
2,92
4,82

94,60
94,40
94,10

5,14
5,40
5,60
5,90

93,84

6,16

93,78

6,22

=-_....

.

~

E

C

~

-

~

•

"

Composição do Sindicato Rural por sexo.

.. HOMENS
A NOS

Bras.
Natos

MULHERES

I

Bras. Estran
Natur. geiros

TOTAL

Bras.
Natos

I Natur.
Bras. I Estran
geiras

TOTAL

TOTAL
GERAL

%
H

M

1978

3.523

17

49

3.588

709

11

6

726

4.314

83,17

16,83

1979

3.400

28

50

3.478

800

18

9

827

4.305

80,78

19,22

1980

4.150

12

4.162

1.021

5.183

80,30

19,70

1981

4.482

15

4.497

1. 040

5.537

81,21

18,79

1.040

~
~

••

-11des. Estas trabalhadoras,
tes da agricultura,

contudo,

contratadas

são, na maioria,

por empresas,

volan-

locadoras

de

mão-de-obra.
O patriarcalismo
impede que as campanhas

presente

na ideologia

de sindicalização

ral sejam feitas em termos de mobilização

do trabalhador

ru-

da mulher.

ge-

ral, o apelo é dirigido ao chefe da família, na
do qual a mulher
sócias pagantes

dominante

se situa. Embora as mulheres

Em

dependência

constituam

do sindicato, não alcança 100 o número de mu

lheres que efetivamente

vivenciam

o sindicato

e dele partici

pam , Isto se explica em função do caráter assistencial
sindicato

assumiu

sobretudo a partir

forçada pela criação do FUnrural,
para esvaziar

cial é suficiente

de 1964, função esta re

intencionalmente

dos benefícios

que a mulher

esteja vinculada

do sindicato. Não é necessário

constitua

em sócia pagante.
claramente

vela uma profunda
da ação política

de gratuitamenteo

ficiente
do, pois,

a-

como órgão de caráter assistencial,re
enquanto

"locus" privilegiado

na medida

em que "represen-

dos que vendem sua

assim como, seu antagonista,

de assistência

médica.

dos Fornecedores

os empregados

uma assistência

Há também

a sindicalização

circunst~ncias,

o campo da desnecessidade

feminina parece

assumir uma magnitude

no

cadastrados

notoriamente

que a fornecida pela previdência
desnecessária

a única alter-

de cana, que aten

dos produtores

ambulatorial

força

o Estado.

o sindicato não constitui

a cooperativa

oferecendo

Se, por um lado, o sindicato

os interesses

nativa para a obtenção

homem
se

do trabalhador,

Ademais,

à um

que ela própria

ambiguidade

ta" simultaneamente

município

proposto

deste órgão assisten

associado

de trabalho,

que o

a prática do sindicalismo.

para usufrUir

presenta-se

800

mais

,
e

do Estado, tornanda mulher. Nestas
da

sindicalização

infinita diante do cam

-12po da necessidade
trabalhadoras

da filiação ao sindicato,

e de seus companheiros.

dente do homem,

nível decisório.
ra - núcleo

Na qualidade

a mulher pode, no máximo,

cato, interiorizando

a interdição

Na história

importante

aos olhos

tar diferentes

na década

de

mesmo

sendo genericamente

"O

da mulher nos sindicatos pode apresen

contornos.

No meio urbano,há

tos, ainda que raros, em que a mulher
rança. No mundo

rural,~

alcançou e assumiu um cargo na dire-

Entretanto,

cul ta", a participação

qualquer

do sindicato rural de Araraqua-

chegou a ser criada uma central araraquarense

toria do sindicato.

ao sindi

de

na luta pela sindicalização

50 - somente uma mulher

de depen-

filiar-se

de participar

das

rural, esta raridade

casos de sindica

tem posições

de lide -

chega quase a transfor-

mar-se.
Em são paulo,
zação, a excludência

onde é maior o índice de proletari-

da mulher

é quase total. Entretanto,
da tendência
existência,

à reprodução
na região,

na direção do sindicato

um indicador

da.provável

do esquema de dominaçãor

de um sindicato

rural

reversão
reside na

rural dirigido por mu

lheres. Trata-se

do sindicato de Dobrada - região de Arara -

quara, Município

que conta com 5.000' habitantes

como cidade dormitório

de bóias-frias

- conhecida

(de 1.000 a 1.500

vo-

lantes) •

o
bra volante.
pressão
mulheres

sindicato

é integrado

"Lutamos muito, mas conseguimos

de uma de suas fundadoraso
foi estimulada

Jaboticabal.

basicamente

ção de trabalho

vencer"

A atuação política

é a exdestas

pela igreja e pelo núcleo sindicalde

Dentre os 12 membros

10 são mulheres.

por mão-de-o-

A discriminação
constitui

da direção do

sindicato

contra a mulher na

uma bandeira

,

situa-

de luta deste sindica

-13to com predominânc ia feminina duramente
presença

majo r-i,
t ár a de mulheres
í

luta pode ser enriquecida
pre levantadas

conqui stada , Com uma

na direção do sindicato,

com bandeiras

por homens. Obviamente,

específicas,nem

a

sem

este caso constitui

uma raridade, pois, via de regra, a açãO feminina desenvolveu-se de forma pouco notada, habituada· que está a mulher
realizar
mulher

trabalhos

invisíveis.

está presente.

Num e noutro caso, todavia,a

Tímida our ostensivamente,

ça tem tido consequências

sua presen

para o devir dos movimentos

ciais no campo. Há alguns indícios

para romper com o auto

ritarismo

do Estado e com sua forma mais imediatamente

venciada:

o patriarcalisno.

tensa da mulher
verbalizadas

concretas

vi-

desta participação

i~

em sindicatos rurais. Apesar das barreiras,

como muito trabalho

às vezes dá vontade
direitos

so-

de estar se implantando

uma nova prática prenhe de potencial

Há consequências

a

de desistir",

e na conquista

"é tanta dor de cabeça que
avança-se

na discussão

dos

dos mesmos.

"Mulher parece não combinar

com direi tos. porque

aqui a maioria é trabalhadora'

volante. Um pouco

r

que a turma não ligava,e

os patrões também

tavam nem aí prá registrar.

não

Então a maioria

era

volante, não tinha direito a 13º, a férias,

nem

nada. Tinha direito ao que ganhava e pronto.

Se

você ganhasse cr$ 100,00 por dia era Cr$ 100,00e
mais nada. Então o trabalho

foi esclarecer,

e a-

gora a gente tá sentindo que tá tendo fruto por,que agora eles tão exigindo mais registrar
carteiras

as

sabe ? Tem o Ximbó que é um engenho de

pinga que era tudo negócio

de empreiteiro • A usi
~

na do engenho não tava nem alo E agora eles

,...

vao

-14registrar
D3m

tudo' por conta deles. Os fiscais

por aí também. Andaram pagando multas.

A ,necessidade de continuar
frentadas

aparecem

calizadas

às diferenças

se inexistência
formalizar

anda -

referidas

a luta, as barreiras

no discurso

no.pagamento

das mulheres

en

sindi-

do dia de serviço,à

qua-

de mulheres m en sa.Li s t.a s , à recusa do patrão em

o registro.
"A gente só esclarece

nas assembléias

faz ser de menor ou mulher,
lho, tem

direito ao mesmo

ra este~ negócio

tanto

se faz o mesmo
salário,

de registrar

tão já é uma vitória

que

traba-

e começou

ago-

e de contrato.

En

do sindicato.

A gente não po-

de exigir tudo de uma vez, quer dizer, que eles já
estão começando

A pressão
a pedir

destas mulheres

da diretoria,

do

não tava muito

encostamos

colocado

de presidente

guém na hora pensou

lá

ele na pare-

sq

-9 pé ou desistia •.. e êle desistiu...

de ••• ou firmava

tar

levou o presidente

demissão ••• "O presidente

e a gente fez a reQDião

foi mesmo

então a gente deve

pelo que consegue' ... "

contente

Sindicato

a acordar,

porque não tinha outro e nln

que podia ser mulher"

Na direção

tem

3

homens mas os 3 não- valem um".

dirigentes

Os trechos

do discurso

sindicais,

revelam que, ao lado dos avanços con -

qu.ist.ados por uma participação
o patrão

tem um medinho

res da interiorização
zação -da mulher,
que deviam

nao tem outro
encarado

da gente", persistem

traços

do que o da operária

revelado

e da tutela do homem sobre a sindicalimantidos,

"os homens

fortes, mas já que não são ••• a

jeito senão ir em, frente ••• O trabalho

como menos

volantes

mais ativa nos sindicatos, "até

contraditoriamente

ser mais

dos trabalhadores

"sujeito",

no sentido de ser mais

ou empregada

doméstica,

é

mulher
da roça,
liyÍ'e

não faz necessa-

I

•

-15riamente

que a mulher

va de mudança

seja acomodada.

Entretanto

a perspecti

não aparece bem de1ineada;

Começar a mudar tudo do princípio,
dar agora ••• eu acho que é muito
ra uma coisa,piora

porque prá mudifícil ••• Me1ho

outra ••• então ••• sei 1á,a tur

ma."fala que vai ajudar a mudar a vida do pobre que
vai melhorar

e

tal, mas fica só no b1áb1áb1á •••na

hora do vamos ver, ninguém
que enquanto

vê nada feito ••• por -

o povo não conhecer

ele se unir ele próprio,

a força que tem,

não é os que tão aí

que

vao fazer nada por ele. Acho que ele é que tem que
exigir.

Ele tem que conhecer

o valor que ele

e brigar por ele. Mas enquanto
eu acho que essa mudança

tem

ele não vê isso •••

tem que vir de baixo,não

pode vir de cima ••••
A respeito
movimentos

da incorporação

sociais, percebe-se

da ótica feminina

que a instabilidade

gurança permeiam

não apenas o trabalho . da mulher

ra1, como também

suas atitudes

preendem

a tramitação

frequente~ente

na zona ru

dos processos

política

as trabalhadoras

não com-

na justiça do trabalho

debitam na conta de sua dependência

características

e a inse-

e sua participação

em qualquer nível. Neste contexto,

ela ingressa
principais
gravidez,

inicia uma ação rec1amatória.

na lide, juntando-se

reclamações
exigência

xí1io ausente

da previdência

e

já

os

ca-

Em geral ,

a outros reclamantes.

incidem sobre dispensa

do pagamento

entram

já que .de le s dependem

que não 1hes devem ameaçar o'·emprego. são raríssimos
sos em que a mv~her

e

a inércia

de uma justiça de classe. As mulheres

na justiça pela mão dos homens,

em

Suas

em virtude

de

do salário maternidadk~~u

rural - e da equiparação

sala -

ria1.
A consulta
às atividades

dos Boletins

da Junta Trabalhista

Estatísticos
em

Araraquara,

referentes
permite

- -16-

•

-nos estabelecer

a seguinte

quanto à discriminação

serlaçao

dos reclamantes:

Reclamaçoes

trabalhistas

de trabalhadores

ru

~ais, por sexo, em Araraquara.

ANO

PROCESSOS HCMENS

MENORES %

TaTAL

1968

78

209

97,6

5

2,4

1969

61

138

97,8

2

1,4

1970

54

108

77,7

31

22,3

I

1971

53

110

94,1

6

5,1

1

0,8

117

1972

48

159

92,0

9

5,2

5

2,8

173

I

1973

32

42

66,7

20

31,8

1

1,5

63

1974

44

218

93,5

11

4,7

4

1,8

233

1975

41

39

65,0

19

31,6

2

3,4

60

1976

26

86

82,6

17

16,4

1

1,0

104

1977

68

103

74,1

30

21,6

6

4,3

139

I

I
I

214
1

0,8

141
139

I ,_
I ~~

Geralmente

as reclamações

terminam

em acordos,

-.2_

consagrados

I

juridicamente,

prática

Há minoria

absoluta

res nas açoes trabalhistas.

I

das mu1he-

Nos anos de 73 e 75, as mulheres
oI

a representar

cerca de 30% das reclamantes,

o que po-

I

tretanto,

um avanço na conquista

esta conquista

açao ofensiva
ticipação

I

na participação

.

chegam

deria representar

I

dos

trabalhadores.

I
I

1ésiva aos interesses

progressiva,

da mulher

mão-de-obra.

não chega a ser confirmada

por

porque nos anos seguintes,

regride novamente.

te de ações coletivas

de novos espaços.E~

movidas

Participam

contra empresas

urna

a pargeraIme~

locadoras

de

•

-17é proposta

A junção
cessáriamente

produto

vindicações

nestes

crise existente

t

va e consciente,

indivi

das

rei-

da participade

Entretanto

uma

nao

da participação

por outras manifestações

há
femi-

de ação coleti

as regras da aparente

convi

-

com o patrão.

Em Cravinhos,

como conseqUência

de uma

lideran

I

ça bem definida'

fra~~aTá~~~xcepcie~,

ã equiparação

lheres visando

lhistas

assessorados

uma ação de 10 mu

salarial.

Ainda' isoladamente,

consta dos processos

pelo Sindicato

traba

Rural de Araraquara

uma
/

açao contra

a rescisão

anos de trabalho

pregadores,

de contrato

junto ·ao mesmo

caso de "de spedida

de uma trabalhadora

empregador.

obsta tiva", prática

visando

pelo menos teoricamente,

missões

das burlas

de exploração

forças

ao sistema

um

.'en t re os em

ã estabi

nas

relações

o Tribunal

colocam

rural. Mesmo

que·

superiores

coletivos,

e mesmo as conquistas

as sub

ao autoritaris-

- fogem ainda mais ao

No caso dos dissÍdios

é desigual

o que~

de empreita,

alguns limites

rurais. As instâncias
do Trabalho

incentivar

uma das mais sérias manifes

de força de trabalho

personalizadas

do trabalhador.

inerentes

ser considerado

mo dos empresários
xemplo

9

na zona rural.

pode efetivamente
tações

de

do direito

No caso da volante procura-se
tionamento

com

Trata-se

freqUente

a impedir a conquista

aind~ vigente,

de trabalho

I

de trabalho.

tenha quebrado

vência harmoniosa

lidade,

I
l
l
l

politização

de que este aumento

nina, não acompanhado

O conflito

dois anos pode ser indicador

nas relações

concretos

nao sendo ne-

E claro que o aumento

trabalhistas.

ção das mulheres

indícios

de uma açao coletiva.

não exprime,' em pr i nc Ip i ojuma

dualizado

I
I
I
I
I
I
I

no sindicato,

obtidas

- por

e

controle

o Jogo

de

são demorada-

""
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mente postas em prática.
tá, em último
as classes

,0

dade perante

O Tribunal,

ao julgar

càso, se posicionando

que a ideologia

perante

jurídica

os dissídios

o conflito

es

entre

nega ao postular

a "igual

a lei".
A tímida

de sexo traduz-se,

consciência

da igualdade

das categorias

is vezes,' por reivindicações

igual para trabalho

igual, do gozo de férias

do

salárlo

e do pagamento

do

139 salário.

I

Quando

a filiação

çao ao INAMPS, há cobertura

I

as ações reivindicando
ra as mulheres.

I

sindicato

I

da trabalhadora

quanto ao salário

este direito

existe

maternidade

têm resultado

Conta muito, neste particular,

no sentido

de descaracterizar

em rela
e

positivas

p~

a assessoria

do

a justa causa

alega-

da pelo patrão.
A reivindicação
prejudicada

I'

intensa

gurança

o aparecimento

na formação

de lideranças

vou procurar

p re j ud ica r o marido",
vendo,

t

I.

a mulher

ponctuais

femininas.

fenômeno
da

direito

A inse-

para mlm e posso
der para ir

dada sua dependência

A participação

da

te-

não existe"

do campo sao

ajudar

vi-

que nas leis,

corno ninguém,

de apenas

mu-

timidez.

das mulheres

e instáveis,

dos homens.

política

ra

tempo

já está bom que o homem

é considerada

çao ao homem e sua necessidade
lizar" a atuação

Este

"já estou acostumada

As ações políticas
porádicas,

lapso de

"enquanto

estou quieta,

nha direito",

I
I

3 meses,

geram profunda

Raramen

por um ano e,não

de certos direitos.

e negativamente

"As vezes,

I

desta força de trabalho.

não chega a atingir

e a instabilidade

altamente

é

todavia,

reter seu emp~ego

para a conquista

lher, inibindo

I

consegue

ro, este período

interfere

I

pela rotatividade

te, uma mulher

necessarlo

feminina,

es.

em rela

e não "obstacu
trabalhadora

-19rural no 111 Congresso
da em que delineou
calismo
ência

da Contag, reunlao

novos rumos e novas perspectivas

ru ral e, pode ser, encarada

feminina

~

ções dos Trabalhaàores
40 mulheres,

Rurais,

12 eram membros

de Presidente,
tiveram

gresso,

direito

pagamento

ta porcentagem
a

Dentre

Salarial,

foi denun

ao salário mínimo,

de haver um só salário

independentemente

sejam levadas

re
e des

Apresenmínimo pa-

do sexo, e que na sua

em conta as necessidades

es

deste Con

rurais brasileiros

igual ou in~erior

a reivindicação

nà

e apenas

a voto. Nas reivindicações
a política

estas

do Sindicato

ou Tesoureira

40

de Federa

subir para 86% no caso das mulheres.

ra todo o país,
xação,

assessoras

de diretorias

ciado o fato de 70" dos.trabalhadores

tou-se

suas

em mala de 1979,que

e observadoras.

Secretária

no grupo que discutiu

ceberem

de

de todo país.,participavam

(2,0%), na sua grande maioria,

condição

ao sindi
da consci-

excludente

realizado

cerca de 2.000 delegados

mulheres

despertar

na medi

de atuação política.
Deste eongresso,

reuniu

como ~

no quadro extremamente

possibilidades

imuortante

de família

fido

trabalhador.

o
movimentos

sociais

do retomada

pelos

jeto político
trutura

~
~

Congresso

rurais. A questão
sindicalistas,

definido.

sindical,

da Contag vem marcar

de lutar pela revogação

a tentativa

de denúnciar

soluções

um indício

de busca

como pr~

feitas ã es-

da legislação
sofrida

desta prática,

de um novo caminho

dos

tendo si

de participação,

a discriminação

para a superação

entrar

as críticas

a luta pelo direito

perspectiva

e propor

da terra mesmo

não cheg~a

Entretanto,

o rumo

a

antigreve,
pela mulher
parecem ser

pelo poder

sindical

"

rural.
Neste

caminho~a

mulher

tem dado alguns

passos.
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De um lado, sua participaçãotante, na medida
plementar

ainda que invisível

em que o seu incentivo,

fortalecem

o plDcesso

- é impor-

a sua atividade

de mobilização

com

dos homens.De

outro lado, porque através dela, têm sido questionadas
condições

específicas,

balhadoras

os mecanismos

de segunda categoria.

é fundamentalmente

que a colocam como tra-

Se o espaç04

alhéio à prática

tivas de sua participação

suas

sindical ainda

das mulheres,

em movimentos

as perspec

sociais têm se inten

sificado.
No caso da ~icultura,
cionar também a ação política
paralização

da atividade

dos: registros
rão

não se pode deixar de men-

de mulheres

trabalho,

nos movimentos

fenômeno que não

oficiais. Na região de Araraquara

Preto, as mulheres

consta

e de

Ribei-

têm aderido aos movlllentos de ~?rali

zação liderados por homens que se sentem profundamente
dos em seus mais elementares
de paralização
minação

tência ao incremento
ticipação

direitos.

não representem

do capital,

Embora os

sérias investidas

constituem,

movimentos
contra a do

formas de resis-

do grau de exploração.

Ainda que a par-

pouco é negligenciável.

Trata-se

não seja massiva,

de movimentos

uma vez que não contam com uma firme liderança
Um dirigente

rural:

lesa-

certamente,

feminina nestes movimentos

as manifestações

de

fragmentados,
sindical.

sindical da região assim

não cristalizadas

da prática

tam -

retrata

do trabalhador

•
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"os

trabalhadores

quendo

I
I

estão lá, cortando

cana,

e

v~m que o serviço não d~, que não

está

dando para eles ganhá ou que o-empreiteiro
minui

o preço, eles "param",como

pressao

...

não vão "fazer ruim" na hora que tiver
cana no chão cortada,
serviço

I

porque

para o caminhão,

bola ...nós deixamos

aí vendo

muita
que

o empreiteiro

~

e exigimos

tem

nem

e a hora que estiver

tando cana, nos pegamos

di-

dá

fal -

o preço,po~

que se eles nao derem o preço, ~ caminhão
parado,

e o dia dos caminhões

os motoristas

dical

e nao induzidas

- aliadas

presidente

falta de pagamento
~

..

rural,

peso político,
fazer valer

de barrar

ou diminuição

das, como um indício
tariado

necessariamente

a outras manifestações,

do Sindicato,

buscam,

sociais

de emprego

sin
pelo

do prol~

\

de luta na reglao

rurais,

inexiste

pelas mulheres

Neste episódio,

de liderança.

de

durante

a remuneração

as mulheres

As mulheres

tomaram

.

intervalos,

de salários,

lutaram

de receberem

"\

de Araraqua-

uma tradição

cerca de 750 famílias

pelo direito

um

e precariamente,

imediatos.

de atraso de pagamento

em que aparentemente

papel

es

devem ser encar~

da força social

de força representado

da pelo seu trabalho.
assumir

assessoradas

em uma Usina que durou, com pequenos

corajosamente

-

pela liderança

na medida do possível

seus interesses

120 dias em virtude
Estado

no serVlço

que mesmo sem dar às suas reivindicações

o potencial

Numa greve

e

a saída dos caminhões,por

do crescimento

Uma experi~ncia
ra revela

está correndo

estão ganhando ... "

De certa forma, estas paradas
pontâneas

fica

num
lutas
1982,
devi-

chegaram

a

a iniciativa

•
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de exigir dos setores

grevista.

O depoimento

no curso do movimento,
~,e ma i o r alcance
saco no peito

combativo.

A participação

importante,

ainda que elas não detenham
de luta e tampouco

tor no campo do embate.

o sindicato

conheçam,

para

val
vo-

do pagamento

par

como a

da liderança

das mulheres

os puxa-

grãozinho

Entn:ta::1to o: movimento persiste

de paralização.
lução.

que participaram

prática

lá, puxamos

ganhos políticos,

ao

colhido

de uma

a comida vai acabar,

e alguns

são dos empregados

tratégias

"Nós descemos

terminou, com a regularização

cial dos salários

tomada

mulheres,

o despontar

prá nóis e não vai dar nenhum

cês". A greve

uma

para que aderissem

de algumas

vem mostrar

e dissemos:

dar alimento

I
I
I

a trabalhar

frente ã greve. Pressionaram

de posição
movimento

que continuavam

readmis

do

movimento

até lDje sem so-

neste episódio

amplo domínio
com precisão,

foi

das

es

seu oposi

Dentre outras considerações

sobre

es.

"~I

te aspecto,

pode-se

Estado, mediad~s
rio de difícil

comum

se a defesa

pela Copersucar,
ou impossível

E
projeto

preciso

imediata

envolvidas

que, embora

do movimento,

seu inadequado

representar

tomaram

enquadramento

um ponto de inflexão

a ideologia

na luta entre

ca~ital

um

que ultrapassas-

as mulheres

não foi, como' revelam

de trabalhadores

ria d~ reproduzir

o

em misté

inexistisse

adiantei

sindical,busca~

em seu correto õrgão de classe. Ainda

deste conjunto

prática

ressaltar

do salário,

ca, esta participação
ca, podendo

aparecem

entre a Usina e

apreensão.

dos participantes

ra na luta contra
do subsídios

afirmar que as relações

que episôdl

bs fatos, epidérml
na ação

da agro-indústria,

política

que

deixa-

para impor uma

nova

e trabalho. Houve fluxos

e reflu

dominante

,

-23xos nesta luta, que não estão sendo objeto específico
comunicação,

por isto deixarão
Faz-se importante

to em que a usina paralizou
bro de 82 - retirando
dor se aproveitar
reivindicatória,

de ser assinalados.

assinalar

até mesmo

- desde

a possibilidade

foram feitas tentativas

O fornecimento

contribuiu

trabalha
uma

ação

de se mudar a natu-

das mulheres,

sutilmente

de uma cota-alimentação,

exploradora

outu-

do

da "greve legal" para legitimar

na, numa restauração
mazénsc

que a-partir do momen

suas atividades

reza da luta, com a participaçãO
primidas.

desta

re

pela Usi-

do sistema de vales dos ar-

para se amortizar

o'acirramento

das

ten-

pouco, ainda que

seja

""
soes.

Sob
encarado

o medo

de perder

em parte como uma esmola,

a decisão de se colocar oun não
justiça, encarada
sições dos

naram a Comissão
exigindo

reprimidas.

mudar a natureza

e lento as po~

A experiência

de 50 mulheres,

e donas de casa.

a presença

Chegaram

das mude organiza

duração efêmera; porém sig-

de greve, constituída

tando sua composição.

exclusivamente

do interlocutor

a pensar na

ao des~nimo

os maridos

e à impotência

sem de suas casas, "nem se fosse só

por ho
e contes

necessidade

de
inter-

para que não. se

do não fazer, e
para discutir

in

Pressio-

da luta e lutar pela terra, exigindo

federal. pressionaram

tregassem

t evc

remunerados

reuniões,

na

de participação

Chegou a ter a participação

cluindo trabalhadores

de enfrentar

não foram e nãO são consensuais.

ção de um grupo de mulheres,

venção

inacessível

de forças , as tentativas

lheres foram duramente

nificativa.

sob pressão

os salários atrasados

como um caminho

trabalhadores

Nesta divisão

mens,

o

en
sáís-

como os co

legas "
Sofreram violentamente

o pêso de estereótipos

e de

-24uma discriminação
ticipação

que busca sistematicamente

feminina

em movimentos

sociais.

reprlrnlr a par

Sob a ótica mascu

lina, "mulher que se põe numa luta quer aparecer, está
semvergonhice"

e o pe so desta pressão

res a se afastarem

do movimento

levou muitas

por medo do marido,

da cen-

é fruto do medo e da incapacidade dos

a violência

enfrentada

dirigentes

do movimento:

dovs i.nd i.c ato é

"O presidente

homem de fraca direção e cheio de medos",
que nasceu e irá morrer

muito pacífico,

mulhe-

disso, de m ane i r-a júci da , afirmam que

sura do grupoo Apesar

te pessoal

com

"nada muda

acomodado".

não riscou uma parede

um
es-

de usina, não

invadiu

nem quebrou nada: mas a situação chegou a um ponto em
qualquer

fàiscazinha

pode faeer explodir

é

"O pessoal

tudo e é a

que

mulher

quem mais sofre".
Estas manifestações
mento

de problemas

viOlência

..

no interior

e do alcoolismo.

que os maridos

vêm associadas

abandonem

À

das famílias,

pressão

mente

ao aumento

de alguma mulher

para

a grande incidência

que tem levado as mulheres,

principal--

a viver sob o efeito de calmanteso •• "fico como

ta tonta, não sou mais a mesma" o•• revertidos
damente para "aliviar"

indiscrimina-

de revolta por parte das

lheres que em alguns casos se sentem duplamente

mu

sufocadas

não 'enche barriga ••• não dá mais ••• "Meu marido, na

hora da Reunião

não fala, fica de boca calada, depois

enche o saco em casa, Reclama

me

sem parar".

"Será que neste mundo
que abrigue a gente?" "Como mudar
eles" .•.

bara-

as tensõeso A adoção destes amortece

dores não impede manifestações

"Reunião

da

a luta, senão "oq que vai restar de

les é uma coroa no cem itério", alia-se
de doenças neruosas,

a um cresci

todo não vai ter um

lugar

isto ? Só se matar

todos

"Sabe o que é andar, andar e não receber nada" .••

-25"Estamos como- pingue pongue, a gente sobe, desce, ninguém
fala a verdade"

"Lei ••• Que lei? Existe alguma"?

dicato não presta.
os políticos

Tá mais do que vendido".

ninguém

curso das mulheres

recebia nada".

"Se não

margem para uma composição

"Nenhum políticos

Eles tem os problemas

fosse

Apesar de haver no dis

ticos", aparece também em alguns depoimentos
mesmos:

"Este sin-

com os "polía crítica

aos

se importa mesmo cos os pobres

deles ••• no tempo

das eleições

•
to-

dos são bons, promete, mas ninguém vive de promessa".
No caso

das mulheres

"vanguardistas"

vimento da Usina há recuos e avanços que estão
te associados

à din~ica

da própria

o

seu potencial

mo-

evidentemen

luta e à não

cia de uma direção "firme" que pudesse
continuadamente

deste

existên-

levá-Ias a

acionar

de "trabalhar pelos direi-

to s" •
- Agora, ce
meira

vê a labuta que a gente teve na prl

greve, na

segunda greve né ? E agora nova

mente! Quer dizer que agora eu: não t.ô "lá participando o que eu g,ostaria era

de participar,

ir

em frente e ajudar aquele povo ali embaixo. En tendeu ? Mas não sou mulher nem pra tomar
mais.

lição

Um des~nimo que só eu sei. cê entendeu

olho lá

?

prá baixo mas me dá um ••• eu não

saio

quase ali. Fico deitada então. Eu falei:-

Deus

do céu! vou acabá morrendo!

num guento mais

de

nervoso.
Entretanto,

como a luta vem

tos, há novos indícios que parecem
ção da participação
do, o comando

tendo desdobramen-

revelar uma revitaliza-

da mulher. A necessidade

do marido e a exploração

de aguentar

tu

do patrão, porque

a

"mulher sempre fica mesmo por baixo", componentes

constan-

tes do discurso

com aprá

contraditório

da mulher contrastam

-26tica cotidiana de um

grupo de trabalhadores rurais.

A partir do momento em que, através de um acerto
com o I.A.A. os

grupos usineiros da região tiveram direito

a um aumento de suas cotas, a cana disponível nesta

usina

em questão passou a ser vendida. Exigiu-se como parte
contrato, a participação da mão-de-obra da usina

do

paraliza-

da no corted da cana.
Recorreu-se preferencialmente às mulheres e meno
res, maõ-de-obra mais submissa e adaptada às exigências

da

sf.

racionalidade capitalista. Intensificou'o:'sistemade violên
cia e exploração imposto a esta mão-de=obra. Forçadas
trabalho, sob o impacto
na poderia

do argumento

ao

de que a venda da ca

garantir a regularização dos salários em atra -

so, as mulheres têm sido super exploradas. Recebem por produção semanalmente e parando

'D, 15

minutos para almoçar

chegam a cortar 50 metros a Cr$ 3.300. Têm ganho por
na Cr$ 6000,00, sem

direito a receber pel.o rsábado

e domingo

e com isto, têm sido violentamente lesadas em seus
tos. Houve um compromisso da usina complementar o
te que faltava

direimontan-

para que o salário que lhe seria de

to, - dada a continuidade do

sema-

direi-

vínculo empregatício com

a

usina-fosse pago integralmente. Este compp~misso não

foi

cumprido para as mulheres, só para os homens. Diante

disto

e dos

riscos que vêm enfrentando com o

caminhão

sem

transporte de

um

breque, apesar das ameaças de falta ou corte

do vínculo empregatício , há perspectivas das mulheres enca
beçarem uma

nova parada.
Estes

fenômenos indicam manifestações,ainda que

tímidas, do despertar da consciência feminina na zona

ru-

ral.

.,
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ora imprimem-um

dos rumos e avanços

ritmo mais acelerado

zação, ora pressionam

no

ção e reivindicações,vem

ao processo

sentido de restringir
claramente

demonstrar

de serem os elementos mais prejudicados,

é

permeada

por

que

de organisua

atua-

que apesar

a prática

feminina

contradições.

No caso da usina referido
to reivindicatório
despontando,

das mulheres

com exceção

de um grupo de trabalhadores

sabe-se que

do movimen
que

vem

--28as mulheres

de trabalha&ores

são, dominando-se
receber

e dormindo

os salários

ce de alcoolismo
nômeno
ção

Como estão-

há tempo, a situação

é preocupante

e grave.

O indi

a incidência

do fe-

aumentou

brutalmente,

de mulheres

em que estão sobrevivendo

como também

por seus maridos.

estes contingentes

dos homens

da dominação.

te grupo econômico

as regras

espezinhar

o contingente

está

sobre as mulheres.

Os trabalhadores

da l6gica capitalista.
feminino,

A precária

humanos

espoliado

atividade
r~odos

- registram,

de safra,

no máximo,lO%

é ~s mulheres

, ~rem. Mão-de-obra

reserva

o .·alariato reduziu

as mulheres

Por outro
dicato

de Dobrada

ciativas

dignas

de que a Igreja
pertar
desta

- municipio

desempenhou

estudo

ma~s aprofundado,

operadas

re-

a nivel

legal. A isto

a diretoria

de b6ias-frias

do Sin-

tomaram

papel neste processo

constituem

no Sindicato

semelhante

razões peculiares

a maior

ini-

clientela

de Dobrada.

Em

ou-

são

O caso merece,

ao municipio

o elevado

de des-

mas ele não respon-

e, no entanto,

da ação sindical.

que explicam

destas mulheres.

~

que as empreiteiras

que integram

um importante

no comando

existir

de b6ias-frias

do especifiço,

de

direito

dormit6rio

tem atuação

que continuam

litica

a necessidade

Este fato deve ser considerado,

a Igreja

Nos pe

na agricul tura.

e que as mulheres

homens

gente

que empregam.

É verda-

pelas mudanças

Devem

de pico de

de nota.

instituição.

tras regiões

das mulheres

e sem nenhum

lado, as mulheres

da consciência

de totalmente

nos momentos

e as crianças

sexual

saber que as emprei-

em que se eleva extraordinariamente

f rça de trabalho,

em

em seus direi-

no seio desta usina basta
de braços

o for-

consiste

na situação

- fornecedoras

as-

de clas-

Para se ter uma idéia da discriminação

de mão-de-obra

gerando

a dominação

tos por esta sociedade.
de trabalho

situa-

contra

Seu desabafo

duplamente

sem

Fecha-se,

nada podem

Silva Gordo. Sofrem, portanto,

se segundo

teiras

depres

de calmantes.

do espancamento

sim, o circulo

uma fase de profunda

as expensas

um alto grau de violência

~.

estão vivendo

os
pois,

e ou ao contin-

grau de conscientização

Estas r&zões precisam

ser buscadas

por um estu

que se remete para o futuro.

As trabalhadoras

e mulheres

de trabalhadores

po

rurais

enfati

zam a necessidade

da uniao dos trabalhadores,

ta forma poderào

contrapor-se

geis que os homens,
duta, no entanto,

tos momentos,
em outros
a mulher

ao poder dos patrões.

sentem mais fortemente

não é homogênea,

reção. Se os homens

por suas mulheres,

sente-se

por estas mesmas mulheres.
insegura,

mundo menos

de trabalho

injusto

sempre'na

e remuneração

Em situação

em que sejam menores

di-

em ceratuação,

de

tensão,

que tem pela

ao patrão,

e a intenção

con-

mesma

em sua

pois nao ignora

frá-

Sua

para a uniao e organizaçao,

frente dois tipos de luta: a reivindicação,junto
res condições

Como são mais

são também contidos

profundamente

que so des

esta necessidade.

não caminhando

são empurrados

momentos,

pois entendem

por melho-

de construir

as diferenças

um

entre homens

e

mulheres.

Nas geraçoes
vinculos

existentes

mais velhas

mais

jovens, o regime

entre os trabalhadores

encontram-se

esperanças

de salariato

de. deter a posse

em termos

vida poderia

de salário,

melhorar

caso os salários

vens nem sequer mencionam
)

de um pequeno

alimentos.

sentido,

economia

no discurso
gentes

jovens

de sexo. Assim,
As gerações

totalmente

mais

extinta

lote de terra destinado

estão inteiramente

dos ruricolas.

femininos

so coerente.

Este fenômeno

em virtude

envolvidos

sua
jo-

nesta

ao cultivo

de

pela lógica

em razão direta

que isto. O estranho

da

lheres - e fatias
pertencentes

à

fatias

da ideologia

da ideologia

classe

do mundo

detectado

dominada.

sem auxilio

nos

presente

contine

de

um discur-

contraditoriamente

de subordinação.

ende o alto grau de contradição

presente

de classe

seria detectar

representam

O grau de contradição

do "quantum"

incorporaram

é mais acentuado

de sua dupla subordinação:

Os seres dominados

do e suas vivências.

coerente

-quase

Os mais

cabe frisar o alto grau de contradição

sexo. Nada mais normal

lheres

su~issem.

pequena

de uma

monetarizada.
Finalmente,

I
I
I
I

a prática

area - da cessão
Neste

independentemente

os

ger.gçoes

e a terra ..Só nas

gleba de terra par~ dela extrair meios de subsistência.
raciocinam

destruiu

seu mun

no discurso

varia

Desta sorte, não surpre-

no discuso

feminino.

dos dominantes

- homens

As

mu-

e

mu-

machista

de que são portadores

homens

Assim,

não podem construir-uma

imagem

externo

à

sua própria

condição.,

