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Na geografia anatomizada do mundo, nós nos referimos muitas vezes ao 

nosso lugar de origem como sendo “cu do mundo”, ou fomos 

sistematicamente sendo localizados nesses confins periféricos e, de certa 

forma, acabamos reconhecendo essa geografia como legítima. E se o mundo 

tem cu é porque tem também uma cabeça. Uma cabeça pensante, que fica 

acima, ao norte, como convêm às cabeças. Essa metáfora morfológica 

desenha uma ordem política que assinala onde se produz conhecimento e 

onde se produz os espaços de experimentação daquelas teorias. Esta mesma 

geopolítica do conhecimento nos informa também em quais línguas se pode 

produzir ciência e, em silêncio potente, marca aquelas que são 

exclusivamente ‘produtoras de folclore ou cultura, mas não de 

conhecimento/teoria’.  
Larissa Pelúcio 

 

Como desdobramento das reflexões levantadas no decorrer das aulas do Módulo 

III da disciplina Gênero e Cultura, ministrada no segundo semestre de 2016 pela 

professora Sonia Schwendler, e em inclinação às questões e debates elucidados ao longo 

dos outros dois módulos com as professoras Marlene Tamanini e Amélia Siegel, 

proponho uma reflexão sobre espaços genderizados e abertura de questionamentos a 

partir das especificidades dos estudos sobre as ruralidades em diálogos com questões de 

gênero intensificadas pelos debates interseccionais, onde o gênero é pensado como uma 

construção sócio-histórico-cultural e para além da categoria de classe social e enraizada 

no tempo e lugar, demarcado em espaços que podem ser pensados como marcadores 

sociais e políticos da diferença. 

O olhar sobre as questões de gênero à luz dos estudos interseccionais por meio 

de espaços de poder genderizados em um contexto de estreitas relações do Estado com 

os regimes de gênero (Walby, 1997; Connel, 2015; Hirata, 2014) e institucionalização 

das exclusões e das desigualdades que moldam geografias de poder genderizadas 

(Mahler e Pessar, 2001), nos mostram que as relações identitárias de gênero estão em 

continuo movimento e imbricadas com outras categorias de análise como sexualidade, 

classe, raça/etnia, geração, padrões estéticos, etc. 

A discussão levantada por Helena Hirata (2014) a respeito das estruturas 

patriarcais a partir da reflexão sobre o conhecimento situado por meio da inflexão e das 
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implicações políticas sobre o lugar social de onde se fala, faz emergir o debate sobre 

interseccionalidade articulando a interdependência das relações de gênero, classe e raça. 

Segundo a autora, 

 

Nessa perspectiva, a ideia de um ponto de vista próprio à experiência 

e ao lugar que as mulheres ocupam cede lugar à ideia de um ponto de 

vista próprio à experiência da conjunção das relações de poder de 

sexo, de raça, de classe, o que torna ainda mais complexa a noção 

mesma de “conhecimento situado”, pois a posição de poder nas 

relações de classe e de sexo, ou nas relações de raça e de sexo, por 

exemplo, podem ser dissimétricas. (HIRATA, 2014. p. 61) 

 

O pressuposto epistemológico feminista de crítica às condições sociais de 

construção do conhecimento de base ocidental, urbana, branca e heteronormativa que, 

enquanto teoria, aponta para a necessidade da apreensão da complexidade das 

identidades e das desigualdades sociais a partir das imbricações entre sexo e raça e sexo 

e classe, que, como nos conta a autora, pela herança anglo-saxã da maneira radical 

contestada pelo movimento Black Feminism do final dos anos de 1970 (Hirata, apud cf. 

Combahee River Collective, 2008; Davis, 1981; Collins, 1990; Dorlin, 2007) e pelos 

efeitos produzidos dessas analises desdobradas em disputas e articulações teóricas, 

epistemológicas e políticas, nos mostram as divergências a respeito da hierarquização 

das formas de opressões e a interseccionalidade como uma “proposta para levar em 

conta as múltiplas fontes da identidade, embora não tenha a pretensão de propor uma 

nova teoria globalizante da identidade” (Hirata, 2014. p. 62).  

Desse modo, a autora nos apresenta ainda as armadilhas e encruzilhadas que 

emergiram de certas analises interseccionais, em que privilegiam-se categorias 

específicas sem as devidas ressalvas e historizações, e que, por conseguinte, acabam 

desconsiderando a materialidade das formas de dominação, ou, “dito de outra forma, a 

multiplicidade de categorias mascara as relações sociais”. 

Para Hirata (2014), a interseccionalidade apreendida como projeto de 

conhecimento e arma política, além de possibilitar a imersão de um debate sobre as 

condições sociais de produção de conhecimento, e, em seu estudo, aponta para uma 

pontual crítica em que a análise interseccional “coloca em jogo, em geral, mais o par 

gênero-raça, deixando a dimensão classe social em um plano menos visível” (65 – 66), 

abrindo, com isso, espaço para pensarmos a interseccionalidade como uma 
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geometria variável, podendo incluir, além das relações sociais de 

gênero, de classe e de raça, outras relações sociais, como a de 

sexualidade, de idade, de religião etc, podendo então ser pensada 

como uma categoria que pode ser encarada como uma forma e 

combate à opressões múltiplas e imbricadas, e portanto como um 

instrumento de luta política. (HIRATA, 2015. p. 69) 

 

Ao considerar uma análise por meio das geografias de poder genderizadas 

(Mahler e Pessar, 2001), em que o agenciamento, resistências, e as múltiplas hierarquias 

de poder que envolvem as relações sociais estão situadas, podemos apontar para a 

localização social e política a qual o sujeito está ocupando frente a essas relações como 

um caminho possível para pensarmos novas dimensões dos debates de gênero, onde as 

geometrias de poder revelam as negociações e subversões em jogo nos processos de 

agenciamento, subversão, dominação e revinvenção.  

No que diz respeito às transformações das relações de gênero no contexto 

cultural de economia globalizada, a legitimação das assimetrias políticas de gênero por 

compulsórias e variadas práticas e instituições moldadoras de um regime de gênero que, 

para Sylvia Walby (1997) não é fixo e pode ser reproduzido ou questionado por 

vivências contra-hegemônicas, demonstra como as desigualdades e violências de gênero 

têm sido reproduzidas por esse aparato que, seja no espaço doméstico por meio da 

exploração e controle do trabalho e da sexualidade das mulheres, seja através da 

exclusão da esfera pública, arquitetam e alicerçam lugares e papéis diferenciais aos 

gêneros e aos agenciamentos que os corporificam.  

A autora destaca o agenciamento político coletivo de mulheres no processo de 

transformações dos padrões desiguais de gênero, frisando que tais mudanças afetam de 

maneiras distintas as mulheres, em que pesam tanto sua posição social quanto seu papel 

nas lutas políticas e nos movimentos sociais, fazendo com que as oportunidades e 

vulnerabilidades sejam afetadas pelos tipos de regimes de gênero no qual elas estão 

inseridas. Como acentua Walby: 

 

As mulheres que adaptaram suas vidas a um sistema de patriarcado 

privado, um regime de gênero doméstico têm um conjunto 

diferenciado de recursos e vulnerabilidades se comparadas com 

aquelas que cresceram nas novas formas de um patriarcado mais 

público, um regime de gênero mais público. Elas terão diferentes 

valores e moralidades, diferentes agendas políticas e prioridades” 
(WALBY, 1997, p. 11). 
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Robert Connel (2015; 2013), em sua reflexão sobre uma perspectiva global das 

relações de gênero, destaca para a criação e experimentação de espaços contrários e 

contestatórios a cultura hegemônica, construídos por meio do agenciamento e 

empoderamento dos sujeitos inseridos em regimes patriarcais de gênero moldados por 

diferentes contextos culturais e sociais.  

Neste sentido, entendendo que os padrões de gênero são dinâmicos e mutáveis 

entre culturas, lugares e momentos históricos, Connel e Pearse (2015) apontam para as 

múltiplas dimensões das estruturas das relações de gênero e para o quanto as 

instituições e práticas sociais genderizadas reiteram posições de autoridade dos homens 

sobre as mulheres. 

Os processos históricos genderizados de distintas sociedades envolvem 

interações entre os sistemas e regimes de gênero, mas também a experimentação e 

vivência de novas configurações possíveis que vão além das fronteiras, instituições e 

relações de mercado. Segundo os autores, “as relações de gênero sempre operam em um 

contexto, interagindo com outras dinâmicas da vida social. Dessas interações é que vêm 

muitas das forças transformadoras.” (CONNEL e PEARSE, 2015. p. 177) 

Ademais, demonstram que, seja como crítica teórica ou movimento social, o 

feminismo pôs em questão as noções de público e privado, as dimensões subjetivas e 

objetivas da política e do corpo, e fomentaram, assim, intensos debates sobre as 

identidades sexuais e de gênero. 

Em outro texto, Connell e Messerschmidt (2013) contribuem pontualmente para 

a reflexão interseccional com seus estudos sobre o papel da Masculinidade hegemônica 

na reprodução da ordem de gênero, que tem implicância na subordinação de todas as 

formas de feminilidades e masculinidades “subalternas”. Tais estudos partem do 

entendimento desta categoria como construção sócio-histórica e começam, então, a ser 

traçados com os desdobramentos dos estudos sobre a mulher na tradição dos estudos de 

gênero.  

Entendendo que não há, portanto, uma forma universal de ser homem e que esta 

categoria existe na multiplicidade e na contextualização cultural e histórica, os autores 

mostram que existem hierarquias nas expressões corporificadas de masculinidades, que 

se baseiam e “almejam” em um ideal de masculinidade hegemônica, conceito que, 

como nos contam os autores, começa a ser utilizado a partir dos anos 80 com os estudos 

que colocavam em análise os papéis e práticas masculinas.  
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Nessa direção, elucidam ainda que a posição hegemônica da masculinidade é 

sempre disputável, e que os homens se tornam cúmplices deste sistema dominante e 

que, por sua vez, se beneficiam dos privilégios da conservação e preservação deste 

projeto político que valoriza o poder, a honra, a violência e a autoridade como 

referência e meios para sua legitimação.  

A partir disso, torna-se possível a tessitura de um olhar sobre as questões de 

gênero que rompa com teorias fixas, universais, totalizantes e abstratas, permitindo, 

desse modo, a crítica à noção geométrica de gênero que desconsidera as assimetrias 

políticas produzidas em distintos contextos e lugares sociais que os corpos ocupam e 

que ocupam os corpos. 

Por este caminho, por exemplo, uma análise interseccional apresenta-se como 

uma possibilidade de reflexão para uma prática científica que dê voz aos sujeitos 

subalternos e que permita a escrita de “histórias alternativas”, onde se reconheça que a 

constituição da ciência vai além do glamour da história positivista. (Spivak, 2010) 

 

Olhares transversais sobre relações de gênero em contextos rurais 

 

A inclinação aos estudos sobre as especificidades contextuais das relações entre 

gênero e ruralidades a partir da perspectiva interseccional parte, aqui neste trabalho, da 

compreensão da violência de gênero como um conjunto de relações que historicamente 

têm afetado e marcado a vida das mulheres. Podemos então pensar que a pretensa 

tentativa de manutenção dos regimes de gênero e da ordem patriarcal apoiada nas 

hierarquias, desigualdades e assimetrias políticas que colocam as mulheres e as 

feminilidades em posições subalternizadas, materializa-se de distintas maneiras no 

cotidiano das mulheres das diferentes raças, etnias, idades, classes sociais, sexualidades, 

identidades, religiões, escolaridades e formações profissionais. 

Quando abrimos o debate sobre as questões de gênero no campo, não podemos 

desconsiderar as singularidades e diversidades dos movimentos pela terra e as 

transformações e novos meios de reivindicação política e resistência articulados por 

mulheres camponesas, como nos mostra Sônia Fátima Schwendler (2015, 2015) ao 

trazer essas mulheres como sujeitos políticos e destacar, assim, o saber social produzido 

na luta no campo. 
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A autora aponta o quanto as reivindicações das mulheres brasileiras do campo 

extrapolam as questões de gênero e abarcam elucidações a respeito do paradigma 

político, cultural e econômico de desenvolvimento e progresso, onde denunciam o 

impacto social e ambiental, enfrentando, com isso, diretamente o modelo de produção 

do agronegócio. Desse modo, Schwendler (2015) acentua que ao confrontarem os meios 

tradicionais de participação política e de papéis de gênero, as ações das mulheres 

camponesas possibilitam novas percepções e formas de pensar o feminismo na América 

Latina e no mundo.  

Essas novas configurações políticas do campo, além de representar um 

significativo abalo nos privilégios e estrutura de poder dos homens com relação à posse 

da terra e reverberando diretamente sobre os modelos tradicionais de organização e 

unidade familiar, abrem caminho para pensar o processo de emancipação e 

empoderamento das mulheres em contextos rurais. (Schwendler, 2015; Cordeiro, 2006; 

Magdalena, 2000). 

Com a “emergência” das questões de gênero no campo, os estudos sobre o 

campesinato que valorizavam prioritariamente a dimensão da cooperação e por 

consequência excluía os conflitos inerentes às relações de gênero nesses contextos, 

passam então a apreender o corpo pelo espaçamento geográfico, pelas críticas ao 

controle da sexualidade feminina e às estruturas familiares heteronormativas, assim 

como as noções a priori de “unidade de produção” e “modelo familiar”. 

A ideia de empoderamento como categoria analítica pelas territorializações e 

desterritorializações das lutas do campo e dos papéis tradicionais de gênero nesses 

contextos, demonstra a organização de mulheres e denuncias das condições a qual 

estavam inseridas no interior dos próprios movimentos sociais e das “unidades 

familiares”. A criação de espaços emancipatórios e de experimentação de poder de 

agência significa que além das mulheres estarem reivindicando o controle de suas 

próprias vidas (León, 2000), as questões referentes à reforma agrária e o direito à terra, 

assim como o “desempoderamento”  e “perca” do controle e posse do homem sobre a 

mesma, deve passar por uma necessária discussão sobre a ideia de poder, sobre o outro 

e sobre si (p.101), considerando as políticas públicas que abrangem as relações de 

gênero no campo. (Cordeiro, 2006) 

Assim, ao destacar o empoderamento e as políticas de gênero, Sônia Schwendler 

(2015) traz evidências das lutas políticas das mulheres camponesas compreendendo o 
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empoderamento como um processo transformativo de concepções, relações e habitus 

que podem ser apreendidos como a alteração de estruturas e processos que reproduzem 

a posição subordinada das mulheres nos contextos rurais. 

Onde mal se ouvem os gritos de socorro, Parry Scott et al. (2010) traçam notas 

acerca da violência contra as mulheres em contextos rurais “intersectando as temáticas 

de gênero, violência, ruralidade e geração” a partir da discussão sobre a pesquisa 

realizada no estado de Pernambuco, nos mostrando como essas questões têm emergido 

como pauta merecedora de maior atenção. 

Dessa discussão as autoras buscam levantar lacunas e orientar medidas que 

pretendam combater a violência contra as mulheres em contextos rurais plurais, 

estendendo, assim, suas reflexões para o rural brasileiro de forma mais ampla. Embora o 

recorte de tal pesquisa tenha considerado mulheres jovens e adultas, “mais plenamente 

integradas nas hierarquias estabelecidas pela conjugalidade efetiva ou prospectiva” (p. 

64), Scott et al. (2010) indagam ainda para a necessidade de pesquisas e políticas 

específicas que tragam o atravessamento geracional e de outras categorias em suas 

análises.  Segundo as autoras,  

 

Realizar pesquisas sobre violência doméstica em contextos rurais 

mostrando o espaço rural como um campo de negociações entre 

homens e mulheres que não estão presos a hierarquias familiares 

reprodutoras de um espaço de trabalho camponês idealizado como 

unificado é uma das diversas formas de fazer com que os gritos de 

alerta nas áreas rurais não sejam tão abafados quanto historicamente 

ocorrera. E vale lembrar: ver a inserção de mulheres não apenas como 

cônjuges, como vem sendo enfatizado até agora, mas também como 

filhas ou como avós pode trazer novas luzes à problematização que 

reconhece ainda mais as transformações que informam conflitos e 

conformações nas relações entre mulheres e homens de idades 

diferentes, com mobilidades, acessos a recursos e articulações 

diferentes com os mundos de produção, de educação e de residência. 

(SCOTT et al. 2010, p. 83) 
 

 

Com a situação das múltiplas violências sofridas por mulheres rurais tornando-se 

cada vez “mais visível”, sejam pelos estudos, movimentos sociais, organizações 

governamentais e não governamentais, e políticas públicas de promoção à igualdade de 

gênero, raça e etnia, e também de garantia da inserção das reivindicações das 

trabalhadoras rurais em programas de crédito rural, é importante salientar que a 

discussão sobre a violência contra a mulher no campo ainda ocupa um lugar marginal 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



8 

 

tanto na tradição de estudos a respeito do contexto rural, como também no campo de 

pesquisas que tratam da violência contra as mulheres. (SCOTT et al., 2010) 

A persistência e intensidade das desigualdades e violências de gênero no 

contexto rural e os obstáculos burocráticos que excluem as mulheres ao direito à renda, 

a posse da terra, ao crédito rural e a aposentadoria, podem ser entendidos como a 

negação à autonomia das mulheres e pretensa manutenção das posições assimétricas 

entre os gêneros em contextos rurais. Como destacam as outoras, 

 

Essa realidade, marcada por fatores simbólicos e culturais, tem no seu 

contexto, principalmente geográfico, um complicador para que as 

políticas públicas de enfrentamento da violência contra a mulher 

sejam implementadas. Até o presente, no cenário nacional Delegacias 

da Mulher (DDM), casas-abrigo e as demais assistências foram pouco 

pensadas levando em consideração essas mulheres. Os desafios para 

implementar estes tipos de ação, cada vez mais realizadas no meio 

urbano, passam por recursos, por distância, por disponibilidade de 

funcionários, por dificuldades de anonimato, por oposição no poder 

local e por uma série de outros fatores que deixam as mulheres rurais 

expostas à sensação de impotência e a experiência de se sentirem 

alvos de esquecimento sistemático. (SCOTT et al., 2010, p. 73) 

 

Com isso, os desafios encontrados em realidades diferenciadas e contextos rurais 

diversos apontam para que sejam levados em conta as especificidades locais e 

contextuais das relações de gênero e as opressões diversas às quais as mulheres têm sido 

submetidas, promovendo, assim, discussões sobre as epistemologias de gênero e novas 

percepções acerca das práticas assimétricas entre os gêneros em diferentes espaços 

culturais e temporais, abrindo, desse modo, caminhos onde se possa pensar o combate à 

violência de gênero em espaços que nem sempre são devidamente valorizados, ouvidos, 

e enquadrados pela “urbanização” da linguagem científica dos estudos de gênero. 
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