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COMO JUNTAS SE FIZERAM 
SUJEITOS E PROTAGONISTAS 
DE SUAS VIDAS: EM CENA O 
GRUPO DE MULHERES 
“UNIDAS PARA VENCER”, 
APODI/RN 

 
Para chegar ao Sítio do Góis, nossos antepassados seguiram um cordão de 
juazeiro (Dona Antonete – in memoriam) 

 
 

Resumo: O artigo apresenta e discute as mudanças ocorridas a partir de um processo de au- 
to-organização das trabalhadoras rurais do Projeto de Assentamento (PA) Sítio do Góis Apodi/ 
RN. Pretende-se destacar o lugar das mulheres nesses processos de luta, acesso e participa- 
ção na reforma agrária, e dentro desse viés localizar o processo de auto-organização das tra- 
balhadoras rurais no referido cenário. Para tanto, nos embasaremos em entrevistas de histó- 
ria de vida das agricultoras, especialmente fazendo um recorte de como era antes e depois do 
grupo, para assim entender as possíveis mudanças e também as permanências. Optou-se por 
centralizar o problema no momento após a criação do assentamento, a partir da constituição 
da associação, para entender a permanência das mulheres no espaço doméstico, a invisibili- 
dade e os desafios para sua participação nos espaços públicos, mesmo após a redefinição e 
reorganização do espaço territorial, social e político. 

 
PalavRas-chave: Auto-Organização. Gênero. Participação. Reforma Agrária. Trabalhado- 
ras Rurais. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
O Assentamento Sítio do Góis localizado em Apodi/RN foi criado em 1998, fruto do 

processo de luta e organização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, movimentos sociais 
do campo, Igreja Católica e, especialmente, da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do movi- 
mento sindical. A conquista da terra não foi um acontecimento isolado, estando intimamente 
relacionado a um processo mais amplo nacional de luta pelo acesso, conquista e posse da 
terra (MARTINS, 1994; PAIVA, 1987). 
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A partir de 1990, algumas mudanças, que já vinham sendo gestadas na década an- 
terior, fruto da organização e luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, se concreti- 
zam no município de Apodi/RN, tais como a “tomada de posse” do Sindicato de Trabalha- 
dores Rurais do município, que, até o momento, de forma contraditória, estava centrado 
nas mãos dos grandes proprietários de terra, seus amigos e aderentes26.  Com a “tomada” 
do Sindicato Rural, que passa a ser constituído e representado pelos trabalhadores e tra- 
balhadoras rurais, o processo de reforma agrária no município é impulsionado27.   E é jus- 
tamente nessa época que as discussões sobre gênero começam a tomar corpo e impulso, 
reflexo também de uma conjuntura nacional que já sublinhava a necessidade de partici- 
pação das agricultoras nos espaços de representação e poder da categoria (BONI, 2004). 

A área onde está localizado o Projeto de Assentamento (PA) Sítio do Góis, situada 
na região da chapada do Apodi, antes de ser desapropriada para a Reforma Agrária, era uma 
grande fazenda, concentrada nas mãos de um único dono. O processo de ocupação desse 
espaço foi pacífico, fruto do diálogo entre os trabalhadores – moradores e traba- lhadores 
sazonais da fazenda -, CPT, Sindicato e Igreja Católica e o proprietário da terra. 

Em 1998, a terra é desapropriada para a Reforma Agrária, a posse é concedida e 
a terra é dividida em  60  lotes, distribuídos igualmente entre os 60  posseiros.  Com isso, 
o sonho dos trabalhadores rurais de terem seu pedaço de chão se torna realidade. Esse 
processo de formação do assentamento, envolvendo a luta pela terra – processo de or- 
ganização social, produtivo e de gestão coletiva –, mesmo pacífico, gerou momentos de 
tensão, angústias e medos entre os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. A partir da- 
quele momento, o grupo passaria a viver numa área coletiva, que  não envolvia somente 
a vivência num mesmo espaço territorial, mas também todo o compartilhamento do pro- 
cesso de decisão e organização, pois, no modelo de organização de Reforma Agrária, foi 
criada uma associação coletiva responsável por, juridicamente, representar os posseiros. 

Esse  artigo  é  um  recorte  de  um  trabalho  acadêmico  em  andamento28,   que  se 
propõe a interrogar o lugar das mulheres nos processos de luta, acesso e participação na 
Reforma  Agrária,  ocorridos  especificamente  no  P.A.  Sítio  do  Góis,  e,  ao  mesmo  tempo, 
localizar o processo via auto-organização das trabalhadoras rurais nesse espaço. 

Desse modo, o problema que este estudo intenta abordar consiste em identificar 
as alterações que o envolvimento das trabalhadoras rurais nos movimentos de luta pela 
terra (sindicatos, associações etc.), via processos de auto-organização, causaram nos es- 
paços de representação e poder onde vivem. Para entender o problema em causa, foram 
utilizados dados da pesquisa participante, as atas do Sindicato e da Associação e, princi- 
palmente, as entrevistas de história de vida das agricultoras, fazendo-se um recorte de 
como era antes e depois do grupo, para assim entender eventuais mudanças bem como 
permanências. No trabalho mencionado anteriormente foram aplicados questionários so- 
ciodemográficos (indiretos) e entrevistas de história de vida a 17 mulheres que integram   
o grupo auto-organizado intitulado “Unidas Para Vencer”. 

Em termos de métodos, essa pesquisa se caracteriza como um estudo de caso. As 
técnicas de coleta de dados utilizadas integraram a observação participante, a aplicação 
indireta de questionários para traçar o perfil sociodemográfico da população estudada, e  
a entrevista de história de vida, já que as mesmas são elementos riquíssimos na apreen- 
são de dados significativos para o alcance dos objetivos almejados. A partir do mosaico 

 
 

 
26  Chamamos aqui de aderentes os funcionários públicos alocados para exercerem suas funções no sindicato. 

27 Dados coletados via pesquisa participante e leitura das atas do STTR de Apodi. 

28  O trabalho referido é a tese de doutoramento em curso. 
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teórico, proposto por Becker (1993), fez-se a articulação dos dados recolhidos. Para ana- 
lisar as histórias de vida, usamos os procedimentos e técnicas da Grounded Theory (GT), 
ou Teoria Fundamentada em Dados (CHARMAZ, 2009) e na análise das atas do Sindicato e 
da Associação recorremos à técnica da análise de conteúdo (BARDIN, 1977). 

A opção por centralizar o problema após a criação do assentamento, a partir da 
constituição da Associação, deu-se com vistas a entender como é que, mesmo após a 
redefinição e reorganização do espaço territorial, social e político, as mulheres permane- 
cem no espaço doméstico, invisíveis e sem participarem nos espaços públicos. 

 
 

2 AUTO-ORGANIZAÇÃO DAS TRABALHADORAS RURAIS 

ASSENTADAS DE RE- FORMA AGRÁRIA: PROCESSOS DE LUTA E DE 

CONSCIENTIZAÇÃO 

 

O grupo de mulheres do P.A. Sítio do Góis foi criado entre os anos de 2000 e 2002 
(Figuras 1 e 2). A criação do grupo não aconteceu de forma aleatória ou isolada, uma vez 
que  resultou  de  um  processo  de  luta  do  movimento  de  mulheres  em  nível  nacional,  es- 
tadual e municipal. Essa necessidade de auto-organização das trabalhadoras rurais fazia 
parte de um processo amplo de debate nacional, impulsionado, especialmente, pelo mo- 
vimento de mulheres que percebia a necessidade de organização, no sentido de fomentar 
a participação e representatividade das trabalhadoras rurais nos “lugares e dinâmicas de 
poderes” (RUA; ABRAMOVAY, 2000, p. 29). Rua e Abramovay (2000) ainda destacam, re- 
ferente à especificidade dos assentamentos e do meio rural como um todo, a existência 
de assimetrias de gênero que motivaram um número expressivo de instituições a aumen- 
tarem seus conhecimentos na perspectiva de fornecer elementos para um amplo debate 
sobre possíveis alternativas de políticas públicas e para a construção de uma nova corre- 
lação de forças na sociedade para as trabalhadoras rurais. 

 
Figura 1: Placa de identificação do grupo de mulheres Unidas para Vencer do P.A. Sítio do Góis 

 

 
Fonte: Acervo próprio 
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Figura 2: reunião do grupo de mulheres do Grupo Unidas para Vencer - P.A. Sítio do Góis 

 

 

Fonte: Acervo COOPERVIDA 
 

 
O grupo de mulheres do P.A. Sítio do Góis, que escolheu chamar-se “Unidas para Ven- 

cer”, vivenciou um processo de organização de fora para dentro, promovido e coordenado 
por organizações tais como ONG, comissões, centros, cooperativas, sindicatos e federações. 
Gohn (2014, p. 28) define o processo não-formal de educação como: 

 
 

[...] a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação 
dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvi- 
mento de potencialidades; a aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indiví- 
duos a se organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a solução de problemas 
coletivos cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem 
uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão do que se passa ao seu redor 

[...]. 
 

 
Através desse processo não-formal, as entidades replicaram esse modelo de educa- 

ção que se fundamentava nas metodologias utilizadas pela educação popular, coordenando 
a mobilização, sensibilização e organização das trabalhadoras rurais por meio de assessoria 
técnica  financiada  por  políticas  públicas  nacionais,  como  a  Assistência  Técnica  e  Extensão 
Rural (ATER) e agências internacionais. Esse modelo educativo objetivava desencadear um 
processo de conscientização (FREIRE, 1988), cujo fim consistiu em aprofundar a consciência 
crítica, possibilitando que os sujeitos se capacitassem para transformar a realidade. O referi- 
do modelo fundamentava-se e foi executado por instituições de atuação feminista, como o 
Centro Feminista 8 de Março (CF8). Estas instituições buscavam compreender e redefinir as 
estruturas da dominação masculina (BOURDIEU, 2012) e do patriarcado, que naturalizava um 
arquétipo de mulher oprimida, submissa, silenciada e invisibilizada. 

Nos seus relatos, as trabalhadoras citam que, antes de participarem do processo de 
auto-organização, não tinham objetivamente consciência de sua opressão e subjugação. Essa 
fala de Lúcia ilustra o desconhecimento das mulheres referente aos seus direitos: 
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[...] nós temos nosso valor (enfatizou valor) que nós não tinha, se tinha nosso direito 
nós nem sabia (grifo nosso). A gente já foi reunião ali e a gente já viu como é.  Os direitos 

 
 

que  as  mulheres  têm.  A  gente  não  sabia  que  nós  tínhamos  [...]  aquilo  era  uma  escola 
para gente (LÚCIA, 59 anos, AG29  ). 

 

 
Por meio da socialização, e estruturado através do habitus (BOURDIEU, 2012), corpo- 

rifica-se um arquétipo do que é ser mulher, que as induz a reconhecer e aceitar como naturais 
os seus lugares de fala (ou não lugar), representação e participação. 

Refletindo sobre esse lugar de fala, nesse caso o não lugar de fala das trabalhadoras 
rurais, Bourdieu (1983) aduz que a “relação da comunicação não é uma simples relação de co- 
municação, é também uma relação econômica em que o valor de quem fala está em jogo: ele 
falou bem ou não? É brilhante ou não é? É uma pessoa ‘casável’ ou não?” (p. 78). É um fato que 
as mulheres sentem imensas dificuldades em falar, sendo essa dificuldade relatada por elas 
em vários momentos de suas histórias de vida: “[...] questão minha, de eu não querer pergun- 
tar, só ficar na minha, escutando” (JOANA, 51 anos, AG); “Às vezes tenho vontade de falar e 
não falo. Fico constrangida... sei lá, aquilo bem... tem vez que eu choro. // Me emociono. Fico 
emocionada” (INALDA, 66 anos, DC). Tiburi (2018) diz que, em um contexto democrático, se 
acredita que todos podem falar; no entanto, o que se vê é que o direito à fala é um privilégio 
concedido a elites, não aos grupos minoritários. As agricultoras têm consciência de que essa 
“escuta dócil” (TIBURI, 2018) precisa ser redefinida, tanto nos espaços públicos quanto nos 
domésticos, já que em casa também tem essa escuta dócil: para não ter conflito, “elas baixam 
a cabeça”, como elas mesmas dizem. 

A partir de um amplo processo de sensibilização, mobilização e organização das mu- 
lheres, que culminou com sua auto-organização, esses debates e reflexões avançaram, pau- 
tando e evidenciando a situação de exclusão social das trabalhadoras rurais dentro do modelo 
agrícola brasileiro. 

Por meio do processo de organização interna e através do contato com mulheres de 
diversas outras regiões e realidades, efetivado através de atividades nacionais e internacio- 
nais, como por exemplo as das Marchas Margaridas e as   promovidas pela Marcha Mundial 
das Mulheres (MMM), elas perceberam que os problemas que vivenciavam eram comuns a 
outras  mulheres,  que  o  isolamento,  esse  confinamento  ao  universo  doméstico,  essa  ânsia 
em ser a dona de casa perfeita, a rainha do lar, a esposa e mãe perfeitas, que as oprimia e so- 
brecarregava,  era um constructo social, geralmente se iniciando na família e se estendendo 
para diversas outras instituições, como a Escola, a Igreja e as Organizações (BOURDIEU, 2012). 
Portanto, passível de ser redefinido. 

Através da luta, da auto-organização, foram se construindo como sujeitos de fato e 
de direito. Esse processo não se deu de forma tranquila, envolvendo vários conflitos pessoais 
e familiares. Muitas vezes, elas se sentiram incapazes, tiveram medo, sentimento de culpa por 
estarem “abandonando os filhos” e a família de forma geral. Em diversos momentos do pro- 

 
 

 
29  Para as entrevistas usou-se as seguintes abreviaturas: 
AG – Agricultora 
EU – Estudante Universitária 
PR – Professora Rural 
ASG/AG – Auxiliar de Serviços Gerais/Agricultora 
DC – Dona de casa 
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cesso, não contavam com o apoio da família, que entendia essa luta por representatividade e 
participação como se fosse desculpa para se divertirem, passearem. Foram à luta, muitas ven- 
ceram esses obstáculos (outras ainda não), enfrentaram as adversidades, tiveram a coragem 
de pensar enquanto sujeitos autônomos, não pedaços de outros. E isso se reflete na forma 
como se veem hoje e na projeção que fazem para o futuro; sentem e têm coragem de sonhar 
com um futuro no qual se colocam como sujeitos, como capazes de estarem presidindo uma 
associação ou um sindicato. 

 
 

3 O ACESSO À TERRA: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS 

 
Durante as entrevistas, percebeu-se que as trabalhadoras rurais faziam, nas suas fa- 

las e reflexões, uma divisão na sua história de vida, diferenciando o antes e depois do acesso 
à terra, o antes e depois da participação no grupo de mulheres. Essa divisão instigou, pois, a 
construção dessas reflexões, que se pautam nas mudanças ocorridas após esses dois eventos. 

Na discussão aqui proposta, abordamos de forma mais detalhada as mudanças pós  
inclusão e participação no processo de auto-organização. Cabe ressaltar que o processo de 
auto-organização na área estudada origina-se dessa lacuna de participação das mulheres. Essa 
divisão natural feita pelas agricultoras gerou dados muito relevantes no que se refere aos so- 
frimentos, privações e também às alegrias da infância e da vida em comunidade. Elas falaram 
do seu trabalho na agricultura e foram enfáticas ao dizer que, desde a infância, trabalham na 
agricultura, primeiramente com seus pais e depois com marido e filhos. Relataram que exe- 
cutam as tarefas domésticas quase que sozinhas e apresentaram as dificuldades enfrentadas 
para garantir sua participação nos espaços de representação e poder, deixando transparecer 
(sem reclamar e com extrema naturalidade) que as atividades do cuidado estão quase es- 
sencialmente sob sua responsabilidade. Reconheceram como uma das maiores vitórias do 

movimento de trabalhadoras rurais a conquista da aposentadoria, que para elas é fonte de 

mudança de vida e autonomia econômica. 
Quando falam de mudanças, a primeira conquista citada pelas trabalhadoras rurais, 

quase de forma unânime, é o acesso à terra, afirmando ter sido um fato transformador da 
vida familiar: ter a própria terra foi a maior conquista de suas vidas. Neide assim define esse 
momento: 

 
 

Quando deixou de ser dos grandes proprietários que dominavam e que cada um passou a 
ser dono da sua própria terra. Foi muito importante. Um avanço muito importante pra nos- 
sa sociedade, na nossa comunidade. Essas mudanças que houve a partir do assentamento. 
(NEIDE, 37 anos, PR) 

 

 
E Josefa reforça: 

 
 

Foi um avanço grande, Sítio do Góis avançou muito, foi pra nós a maior conquista, tanto a 
comunidade como o assentamento, foram o assentamento ter vindo. Através do assenta- 
mento veio iluminação, veio a água, veio 60 casas de alvenaria que era tudo de taipa. Apesar 
da gente querer que melhore mais. (JOSEFA, 57 anos, ASG/AG) 

 

 
Relembraram e falaram com forte emoção que antes do assentamento a co- 

munidade era esquecida, não tinha acesso à água, energia e saúde; quase ninguém na 
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comunidade morava em uma casa de alvenaria, moravam em casas de taipa sem banhei- ro e 
sanitário. Uma das entrevistadas citou que, antes do assentamento, quando uma “mulher ia 
descansar [parir], era levada numa rede por dois homens carregando até o beiço da pista 
para pegar um carro [conseguir carona para a sede do município]”. Neide complementa: 

 
 

[...] não possuíam televisão, geladeira, não existia fogão a gás e, a partir do assenta- 
mento, se hoje a gente entrar em cada casa dessas, tem todo o tipo de objeto dentro das 
casas que qualquer pessoa da cidade tem. Tem acesso à internet, telefone... Uma evolução 
muito grande (grifo nosso). E todas essas mudanças foi a partir do assenta- 

mento. (NEIDE, 37 anos, PR) 
 

 
As falas não se referiam somente à apresentação da escassez, privações e po- breza, 

apresentavam muito amor e felicidade pela terra onde nasceram e viveram. Lúcia apresenta 
uma lembrança do cotidiano comunitário: 

 
 

Dia de domingo, [...] a gente se arrumava e ia para uma casinha que tinha de um 
senhor de idade, a gente sentava debaixo do alpendre, era a maior felicidade (grifo 
nosso): um rapaz com um violão tocando, as mocinhas todas arrumadinhas. Fazia de 
conta que nós estávamos numa praça (riu feliz). Dançamos muito de noite lá, de violão 
tocando e nós dançando no pátio mesmo, na frente da casa do homem. Tudo isso era 

felicidade pra nós, nós num tinha outra coisa melhor. (LÚCIA, 59 anos, AG) 
 

 
Falaram desses momentos de socialização com grande nostalgia, como um tempo feliz, guar- 

dado na memória. Reconheceram que, mesmo vivendo numa situação de pobreza, conseguiam cons- 
truir um sentido de comunidade, fortemente entranhado e enraizado em cada um dos membros. 

O grupo é citado pelas mulheres como o espaço mais importante para o reconhecimento das 
desigualdades de gênero. Teresa foi enfática quando disse que a participação no grupo das mulheres 
foi “[...] onde começou tudo (grifo nosso) [...], foi onde saiu todas as ideias, as vontades, as aprendiza- 
gens, as conversas, saiu do momento que você, eu, por exemplo, comecei a participar desses grupos” 
(TERESA, 42 anos, AG). Antes do grupo, várias entrevistadas narraram não saber sequer que tinham 
direitos garantidos por lei. 

Apresentaram e deixaram transparecer nas falas os silenciamentos, a invisibilização quando 
demonstraram um grande medo de falar em público, deixando ver as marcas da opressão, da domi- 
nação masculina e da essencialização que se corporificam e se traduzem no medo de se apresentar 
enquanto sujeito que tem voz. Spivak (2010) aponta a importância de os “subalternos” falarem, de 
estarem no centro do processo de conhecimento. Nessa perspectiva, quando os grupos organizados 
de mulheres se propõem a capacitar as mulheres, a reconhecer que podem ter voz, lugar de fala, isto é 
extremamente importante para sua participação e intervenção nos espaços de poder, sejam públicos 
e/ou privados. 

Nos discursos analisados, vislumbra-se o que é ser mulher em uma sociedade patriarcal, de- 
sigual. O grupo de mulheres caracteriza-se como um espaço de resistência contra a naturalização e 
invisibilização da dominação masculina que as cala, oprime, subalterniza. Juntas, elas se fortalecem e 
unem suas forças para lutarem pela igualdade e autonomia. 

A auto-organização em grupo não foi rápida, ao contrário, foi necessário persistência e cora- 
gem para enfrentar as críticas familiares e da comunidade, que viam como desnecessário um processo 
de organização somente para as mulheres. Neide (37 anos, PR), uma das entrevistadas, disse que seu 
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companheiro não permitia que ela participasse do grupo pois isso era coisa para “mulheres desocupa- 
das”, que não tinham o que fazer em casa. Solange também relatou as dificuldades enfrentadas 

 
 

Eu antes de participar do grupo de mulheres, minha relação com ele [marido] era assim... 
Às vezes ele não queria que eu fosse para a reunião. Toda vida que eu saía para a reunião 
ele ficava dizendo as coisas. Dizia que eu ia andar, que era só pra isso. Mas, depois, ele foi 
observando que não era o que ele pensava. Aí pronto, aí ficou tudo normal, agora eu vou. 
Ele quem me incentiva agora. (SOLANGE, 47 anos, AG) 

 

 
O grupo de mulheres foi responsável por protagonizar e apresentar para sua 

família, comunidade e sociedade a importância de serem reconhecidas como categoria, como 
sujeitos, e essa não foi uma tarefa fácil. Note-se que também não é um processo acabado, 
finalizado, pois a luta é constante. Josefa, na sua fala, expressou esse sentimento, a compre- 
ensão de que o processo não é estático nem igual para todas: 

 
 

Eu acho que foi um avanço muito grande, que as mulheres conseguiram esse avanço do gê- 
nero, foi uma conquista, através de muito sofrimento, muito sacrifício e muita parceria. Não 
foi fácil a pessoa dizer: eu vou para a reunião, eu vou participar da diretoria, não foi fácil, tem 
uma que teve facilidade, têm mulheres que hoje ainda são privadas, por causa do medo, por 

causa da violência (se emociona e chora falando da violência). (JOSEFA, 57 anos, ASG/AG) 
 

 
A responsabilidade de terem que protagonizar a transformação que, como vimos, se 

fundamenta em habitus, em estruturas, é, por vezes, um fardo grande demais para ser car- 
regado somente pelas mulheres. Nesse sentido, o reconhecimento dessa desigualdade pela 
sociedade – família, sindicatos, ONG, estado – é extremamente importante. Portanto, tem 
particular valor político e social a existência de espaços de participação para as trabalhadoras 
rurais, tais como como os grupos de mulheres, as comissões de mulheres dos sindicatos, que 
horizontalizam a participação e chamam para o debate esses diferentes sujeitos. 

 
 

4 CONQUISTAS E DESAFIOS 

 
Os resultados do processo de luta e organização das trabalhadoras rurais do gru- 

po Unidas para Vencer podem ser percebidos através de suas conquistas e também dos 
desafios  que  apontam  nas  suas  falas.  Atualmente,  são  um  grupo  reconhecido  interna  e 
externamente, sendo representado na diretoria executiva do Sindicato de Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais (STTR) – Comissão de Mulheres (CM), Fórum da Agricultura Fami- 
liar (FOAFAP) e outros espaços de representação. Importante também é perceber a for- 
ma como se veem a “si” mesmas, se percebendo em muitos casos como mulheres de luta, 
que  têm  um  lugar  de  fato  e  de  direito  no  assentamento,  que  podem,  devem  e  querem 
ser representadas no sindicato e demais espaços externos de representação. Almejam e 
têm a coragem de se apresentar como possíveis presidentas do STTR, função até agora 
não conquistada pelas mulheres. Para as mulheres, é motivo de orgulho serem reconhe- 
cidas como participantes de um grupo auto-organizado de mulheres. Apresentaram para 
a  sociedade  que  os  silêncios  das  mulheres  têm  significados  (SPIVAK,  2010)  e  precisam 
ser compreendidos. Com relação ao futuro, veem-se lutando, em um processo contínuo. 
Criaram a trilha, porém têm consciência que, se pararem de caminhar, ela se fecha. Jose- 
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fa, quando fala como se vê no futuro diz: “uma mulher ainda lutando por meus direitos, 
pelos direitos dos assentados” (JOSEFA, 57 anos, ASG/AG). 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os processos de auto-organização das trabalhadoras rurais têm gerado mudanças. A 

organização via grupos específicos possibilitou mudanças micro e macrossociais importantes. 
No entanto, é necessário ter em conta que a realidade das trabalhadoras rurais tem especifi- 
cidades que necessitam ser levadas em consideração, pois nem sempre as conquistas gerais 
as atingem, mudando sua vida, sua realidade. Note-se que o acesso à terra não trouxe, “na- 
turalmente”, como consequência, sua representatividade, acesso e participação em espaços 
públicos). É necessário levar em consideração que, ao incluir o homem, a família, não neces- 
sariamente se incluem as mulheres. O “discurso de igualdade” é, às vezes, usado para diluir 
e nos fazer crer numa falsa sensação de igualdade. A família e o movimento sindical muitas 
vezes não reconhecem as mulheres como companheiras de luta; são tratadas como coadju- 
vantes, sendo consideradas como companheiras de trabalho, de opressão, porém, por vezes, 
não como sujeito desses processos. 

As trabalhadoras reconhecem e apontam a conquista da representação sindical, a 
partir da organização e do processo de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, como de suma 
importância, responsáveis pelas grandes transformações econômicas, políticas e sociais. O 
acesso à terra é fruto desse processo, e essa é sua maior conquista. Apontam também que o 
processo de auto-organização não é natural nem automático. É preciso constantemente pen- 
sar ações estratégicas que necessitam ser fundamentadas e pautadas em opções conceituais 
e políticas. A luta é dinâmica, pois a opressão e a desigualdade se reconfiguram e se reestru- 
turam. Nesse sentido, uma das reivindicações presentes nas suas falas diz respeito ao acesso 
à assistência técnica produtiva e social para as áreas de assentamento. 
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