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A Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais 

(CONTAR) foi fundada em outubro de 2015 por dissociação da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), como estratégia para 

fortalecer a organização sindical dos assalariados e assalariadas rurais que, 

por sua especificidade, demandava uma estrutura sindical própria que 

pudesse atender as demandas e defender os interesses dos empregados e 

empregadas rurais brasileiras. 

Participaram da fundação da Confederação, as Federações de Trabalhadores Assalariados Rurais dos 

Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro e, de lá para cá, passaram a 

integrar sua base as Federações dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio 

Grande do Sul. Juntas estas federações têm em sua base mais de seiscentos sindicatos de trabalhadores 

assalariados e assalariadas rurais, base que vem se fortalecendo a cada dia, mesmo com os impactos das 

recentes reformas aprovadas no país.

A CONTAR é dirigida por um órgão colegiado e desde a sua fundação aprovou em seu estatuto quotas 

de mulheres (30%) nas instancias deliberativas e jovens (20%), além de uma quota de 30% de renovação 

da diretoria a cada processo eleitoral. Estas medidas foram aprovadas para que fosse assegurado tanto o 

processo de renovação das lideranças sindicais, como também o fortalecimento da presença de jovens e 

mulheres nos espaços de decisão das entidades que compõem o seu sistema. 

A CONTAR, suas federações e sindicatos sempre se trabalharam articulados com a União Internacional dos 

Trabalhadores na Alimentação, Agricultura, Hotéis, Restaurantes, Tabaco e Afins (UITA) e formalizou seu 

pedido de filiação no ano de 2017.
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O Diálogo das Assalariadas Rurais é uma iniciativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados 

e Assalariadas Rurais, suas Federações, Sindicatos e a União Internacional dos Trabalhadores na Agricultura 

e Alimentação (UITA) para denunciar as péssimas condições de vida e de trabalho das mulheres que 

vendem sua mão-de-obra no campo.

Esta denúncia foi construída não apenas através das informações obtidas de dados oficiais, mas dos 

depoimentos de mulheres de todas as regiões do Brasil que dia a dia lutam para ingressar no mercado 

de trabalho e nos quadros do movimento sindical, assim como, de especialistas com experiência na 

organização destas trabalhadoras e em pesquisas que comprovam como as assalariadas rurais estão 

invisíveis aos olhos do Estado e até mesmo de algumas entidades sindicais.

Esta publicação foi lançada no mês de março de 2021 em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. 

Em tempos de pandemia, a ideia inicial era a realização de uma live comemorativa nas redes sociais, mas 

optou-se por construir um especial multimídia com vídeos, podcasts e materiais impressos para que os 

problemas e experiências não se perdessem na imensidão do mundo virtual e no esquecimento.

Este material é um ponto de partida para que todos possam conhecer a realidade da mulher assalariada 

rural brasileira e a sua assustadora vulnerabilidade às violações de direitos humanos graves, como o 

trabalho escravo.  É, ainda, uma excelente ferramenta para que permitirá a construção de estratégias que 

possam modificar este cenário e assegurar a estas trabalhadoras dignidade e respeito pelos seus direitos.

Maria Helena Dourado

Secretária de Gênero e Geração da CONTAR
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O Censo Agropecuário elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) realizado em 
2017 apontava a existência de 4,0 milhões de trabalhadores empregados no campo, dentre os quais apenas 
477 mil eram mulheres. 

 Dados mais recentes obtidos pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (PNAD Contínua), 
referente apenas ao terceiro trimestre de 2020, apontaram o mesmo panorama do Censo Agropecuário 
(2017), tendo em vista que do total de assalariados empregados naquele período, 2,7 milhões eram homens 
e apenas 346 mil eram assalariadas rurais.

EXCLUSÃO DO MERCADO DE TRABALHO

CENSO AGROPECUÁRIO 2017 • IBGE

Mulheres 12%

Homens 88%

PNAD CONTÍNUA • 3° TRIMESTRE DE 2020

Mulheres 11%

Homens 89%



A distribuição da ocupação dos postos de empregos rurais por gênero demonstra o grave processo de 
exclusão das mulheres do mercado de trabalho, situação que vem se repetindo ao longo dos anos, como 
indica o gráfico elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 
(DIEESE) comparando o número de mulheres contratadas no terceiro trimestre entre os anos de 2012 e 
2020. O gráfico demonstra, inclusive, uma tendência de queda no número de empregadas rurais no campo 
neste período. 

A região sudeste é a de maior concentração das assalariadas rurais (54%), estando as demais distribuídas 
na seguinte proporção: 
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Fonte: IBGE. PNAD Contínua (3º trimestre de cada ano) • Elaboração: DIEESE

GRÁFICO 4
Estimativa de mulheres assalariadas no setor agrícola

Brasil 3º trimestre de 2012 a 3º trimestre de 2020

466

3T2012

485

3T2013

403

3T2014

399

3T2015

416

3T2016

380

3T2017

414

3T2018

405

3T2019

346

3T2020

ASSALARIADAS RURAIS POR REGIÃO
PNAD CONTÍNUA • 3° TRIMESTRE 2020

Norte 3%

Centro-oeste 12%

Sul 14 %

Nordeste 18%

Sudeste 53%
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Considerando apenas os vínculos formais - com carteira de trabalho assinada -, dados obtidos junto à 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério da Economia apontam que  a maior concentração 
de mulheres está nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso.  

Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal

Total

12.364
3.015
2.789
1.431

45.884
879

19.758
19.972

8.035
18.754
16.764
14.034
39.392

8.858
9.771

79.139
215.125

26.919
17.096

251.593
82.521
31.613
67.757
60.126

106.877
79.028

4.339

1.243.833

1.590
256
504
221

4.985
58

2.505
1.846

867
2.378
1.789

853
10.447

481
504

13.716
38.468

5.194
2.333

64.828
17.223

9.449
14.131
10.036
17.664
15.310

1.068

238.704

13.954
3.271
3.293
1.652

50.869
937

22.263
21.818

8.902
21.132
18.553
14.887
49.839

9.339
10.275
92.855

253.593
32.113
19.429

346.421
99.744
41.062
81.888
70.162

124.541
94.338

5.407

1.482.537

11%
8%

15%
13%
10%

6%
11%

8%
10%
11%
10%

6%
21%

5%
5%

15%
15%
16%
12%
20%
17%
23%
17%
14%
14%
16%
20%

16%

UF Homens Mulheres
% de

MulheresTotal

Fonte: ME Rais • Elaboração: DIEESE
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A atividade que mais contrata mulheres atualmente é a produção de café, com cerca de 54 mil empregadas, 
com e sem carteira assinada, seguida pela criação de aves e horticultura. 

É importante destacar que o número de trabalhadores e trabalhadoras indicadas nos gráficos acima se 
refere a contratos de trabalho formais e informais, ou seja, com e sem carteira de trabalho assinada. Neste 
aspecto o número de trabalhadoras informais é de 48%, ou seja, das 346 mil mulheres indicadas na PNAD 
Contínua do 3º Trimestre de 2020, 166 mil trabalham sem vínculo formal e sem quaisquer direitos. 

Vale considerar, ainda, que um dos graves problemas denunciados em estudos e nos próprios depoimentos 
desta publicação é a dificuldade de caracterização das mulheres como titulares de direitos. Esta violação é 
muito comum, por exemplo, nos casos de mulheres que residem, com seus companheiros, em propriedades 
de empregadores e que apesar de desempenharem atividades típicas de uma relação de emprego, são 
tratadas como assessórios e não tem direito sequer a receber salário. 

Esta dificuldade em reconhecer a assalariada rural como titular do direito de ser considerada como 
empregada é um dos grandes causadores da lacuna existente nas ações de enfrentamento ao trabalho 
escravo, como destacou o estudo “Trabalho Escravo e gênero: quem são as trabalhadoras escravizadas no 
Brasil?” elaborado pelo Programa Escravo Nem Pensar da Repórter Brasil.
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Dados da PNAD Contínua de 2020 apontaram que enquanto os assalariados rurais ganham cerca de R$ 
1.214,00, as mulheres recebem, em média,  R$ 1.159,00. 

A diferença da situação das assalariadas rurais em relação à remuneração também se relaciona com o 
rendimento médio, como indicam os dados da PNAD Contínua. As assalariadas rurais da região centro-
oeste possuem o maior rendimento médio, aproximadamente R$ 1.595,00, enquanto na região nordeste a 
média é de R$ 569,00.

POUCAS OPORTUNIDADES E MENORES SALÁRIOS

GRÁFICO 8
Rendimento médio das assalariadas rurais, segundo região

Brasil 3º trimestre 2020

Fonte: IBGE. PNAD Contínua • Elaboração: DIEESE

651

Norte

569

Nordeste

1.205

Sudeste

1.515

Sul

1.595

Centro-Oeste

1.159

Total
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Os dados da Pnad Contínua apontam para o envelhecimento das assalariadas rurais, seguindo a tendência 
geral do campo brasileiro. Das 346 mil assalariadas, 30% das assalariadas rurais tem entre 40 e 49 anos, e 
22% tem mais de 50 anos. 

Apesar de ganharem 5% a menos que os assalariados rurais, as assalariadas rurais possuem um grau de 
escolaridade mais elevado que os homens, como indica o gráfico comparativo abaixo. 

IDADE, ESCOLARIDADE E COR/RAÇA

Distribuição das mulheres assalariadas rurais segundo faixa etária
Brasil 2º trimestre 2020

Fonte: IBGE. PNAD Contínua • Elaboração: DIEESE

4%14 a 19 anos

18%20 a 29 anos

26%30 a 39 anos

30%40 a 49 anos

22%50 anos e +

Distribuição dos assalariados rurais,
segundo escolaridade e sexo
Brasil 3º trimestre de 2020

Fonte: IBGE. PNAD Contínua
Elaboração: DIEESE

2%

18%

18%

61%

Homem

6%

25%

17%

61%

Mulher

Superior completo

Médio completo

Fundamental completo

Fundamental incompleto
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Diálogos das Assalariadas Rurais – entrevistas

A série de entrevistas “Diálogos das Assalariadas Rurais” foi concebida como um momento 
para a expor a situação das mulheres brasileiras que trabalham e produzem no campo, 
seja na produção rural, nos sindicatos ou estudando as condições de vida das assalariadas 
invisibilizadas pelas estatísticas. 

No primeiro diálogo, a tesoureira da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Assalariados Rurais de Pernambuco – FETAEPE, Cristiana Andrade, relata a luta das 
mulheres no corte da cana, na zona da mata pernambucana.

Como é a realidade das mulheres assalariadas neste ramo predominantemente 
masculino, que é o corte da cana-de-açúcar?

O trabalho da mulher no campo, na usina da cana de açúcar, não é fácil, mas para nós 
trabalhadoras, que estamos na atividade no dia a dia é uma satisfação. Por mais por mais 
difícil que o trabalho seja, nós sabemos que estamos ali, indo para a luta, sabendo que não 
é fácil enfrentar o sol a chuva na chuva, mas no final do mês temos o nosso trocadinho, 
somos independentes, não temos que precisar de um homem para sobreviver. A melhor 
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coisa da mulher hoje é ter a sua liberdade, independente de onde vem! 

E em termos de trabalhar na cana de açúcar, só quem sabe é quem passa, por que você 
cortar cana é um movimento muito repetitivo. Exemplo: na colheita da cana mesmo, na 
moagem, quantas “facãozadas” você dá numa cana, para cortar 3 mil quilos de cana pelo 
salário? Eu digo a você, que por experiência, não é fácil. Mas eu tinha aquele prazer de 
estar ali, trabalhando, para levar o sustento para a minha família, para os meus filhos. Por 
que é difícil! E hoje a gente briga nas convenções coletivas da Zona da Mata, na cana de 
açúcar, para que possam contratar as mulheres.

Cristiana já chegou a ser a única mulher assalariada rural, no corte da cana, na zona 
da Mata de Pernambuco. Hoje ela é licenciada do trabalho no campo, mas compõe o 
corpo do sindicato local e permanece na luta pelas mulheres no meio rural. De acordo 
com ela, hoje, na região da Mata Sul de Pernambuco, poucas empresas contratam 
mulheres na época de colheita e moagem da cana-de-açúcar. A realidade na Zona da 
Mata Norte é ainda pior, pois não há contratações. 

Na Zona da Mata Norte as usinas não querem contratar. Quem fez uma experiência foi a 
Usina São José, mas bem reduzida mesmo. Aonde nós tínhamos era na Usina Petribu, com 
mais de 300 mulheres no campo trabalhando. Tinha várias turmas no adubo e no corte da 
cana mesmo. Eu fui uma das que trabalhava sempre no adubo, mas eu preferi trabalhar 
no corte da cana, do que no adubo. O trabalho era pesado, mas pelo menos você chegava 
em casa mais cedo, você também não enfrentava a insalubridade do adubo, que o adubo é 
químico e tinha muitas pessoas que não se davam com o adubo, por que o corpo estoura, 
fica se coçando e é aquela agonia! No corte da cana tem outra dificuldade, por que tem 
aquela poeira do pó da cana.

É complicado! Mas assim, para as mulheres elas contavam que por mais pesado que o 
serviço seja, para elas é um orgulho dizer assim “eu sou trabalhadora rural e com muito 
orgulho”. 

Existe uma cláusula dentro da convenção coletiva de que 20% das contratações dos 
assalariados rurais precisam ser de contratações femininas. Essa determinação tem 
se cumprido na sua região?

Infelizmente não tem se cumprido. Como eu expliquei um pouco, na Zona da Mata Sul eles 
ainda contratam, mas não supre o cumprimento que tem na convenção. Já na Mata Norte, 
elas não contratam. Aí tem empresas até que dizem “Mas dentro da indústria tem mulher 
trabalhando na empresa”. Mas a indústria é indústria! A indústria não é trabalhadora rural. 
A Indústria é funcionário sim, mas é na indústria. Não tem nada a ver como o assalariado 
rural, que é aquele que tá lá no campo, na base, no dia a dia. Não é! 

Tem até uma empresa, que não acho necessidade de citar o nome, mas é uma empresa que 
hoje, ela diz que o fato de ela não contratar mais mulheres, é pelo fato de algumas numa 
época estarem trabalhando tudo dentro da empresa aí começou um “opa, opa na justiça”. E 
por esse fato, aí uma saiu fazendo e a outra foi, a outra foi, aí terminou a empresa botando 
tudo que era de mulher para fora. Inclusive só tem eu hoje. Hoje nessa empresa só existe 
eu de carteira assinada, licenciada. Só existe eu por que estou licenciada desde 2011. Me 
afastei da empresa em 27 de outubro de 2011, por este motivo ela tem essa funcionária de 
carteira assinada afastada. Por que se não fosse isso, também eu não estaria de carteira 
assinada, assumindo a direção de um sindicado, de uma federação e de uma confederação.  

Em Pernambuco há em média: 70 a 80 mil trabalhadores dentro do corte da cana. 
Dentro do trabalho com a indústria canavieira este quantitativo é de 50 mulheres. 
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Eu sou mulher, 
sou lutadora, 
sou forte, tô na 
luta para vencer! 

Essa perseguição citada acaba sendo visível, não é?

E isso é um dado que a gente vê pelo que tem de carteira assinada registrada. Porque hoje 
tem muito que a gente vê que tem o trabalho assalariado rural do corte da cana clandestino, 
aquele que não tem a carteira a assinada. Aí esse quantitativo a agente não sabe identificar, 
por que a gente não consegue encontrar. Onde às vezes há a denúncia a gente vai até 
lá, chega lá não encontra mais. Mas existe esse outro dado que a gente não sabe dizer o 
total, só sabe dizer realmente dos que é da carteira assinada, que é registrado, que tem 
seu contrato vigente na empresa. No período da entressafra, que é esse que está entrando 
agora, diminui mais um pouco, mas no período da safra a contratação é de 70 a 80 mil 
trabalhadores.

Fale um pouco sobre esse trabalho da FETAEPE, em relação a tentar visibilizar essas 
mulheres, para sair dessa clandestinidade. Para mostrar que elas têm os direitos 
como assalariadas. Como é feita essa orientação?

A gente procura sempre ter uma atividade. É a patrulha rural que a gente chama. A gente 
reúne o sindicato e vai fazer aquele trabalho de base no campo. Vai identificar onde tem 
corte de cana, onde ter serviço e a gente chega até lá para tentar identificar se realmente 
são assalariados, ou se só são clandestinos.

A gente conseguiu até encontrar equipe clandestina. Na realidade não foi nem a FETAEPE 
que encontrou, foi a pastoral da terra que encontrou esse pessoal clandestino. No meio 
tinha mulher, tinha homem. Isso num município próximo aqui, que era de Condado, que 
eles identificaram. Foi feita essa denúncia e hoje esse pessoal é carteira assinada, que 
é até de um regimentador lá de Aliança. Esses conseguiram fichar a carteira, por que 
fomos para cima deles, para poder identificar quem eram esses trabalhadores, pelo fato da 
clandestinidade. Infelizmente essa realidade é muito forte na Zona da Mata. 

É muito forte, porque eles contratam um pessoal, ficham a carteira de uns e outros ficam no 
meio clandestinos. E para você conseguir identificar realmente quem tá carteira assinada e 



Aponte sua câmera para o QR Code e assista a
entrevista no canal do Youtube da CONTAR.
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quem tá clandestino é complicado, por que até o próprio trabalhador ele se sente acuado de 
falar se realmente está com seu contrato vigente, ou tá clandestino. Com medo de receber 
represália e não poder trabalhar para levar seu pão para casa. 

Em meio ao depoimento, a sindicalista conta que há uma movimentação com o 
Ministério Público e a FETAEPE para que sejam identificados os trabalhadores rurais 
clandestinos, com o intuito de assegurar os direitos desta mão de obra. 

A gente já teve reunião aqui com um sindicato da Zona da Mata Norte, para poder 
encaminhar isso da melhor forma possível. Para que os nossos companheiros, os nossos 
trabalhadores, não sejam penalizados, e a gente poder diminuir. A gente sabe que acabar 
de vez, assim de repente, a gente não consegue acabar. Por que o próprio Ministério da 
Justiça do Trabalho não consegue fazer isso, o Ministério Público também. Hoje a gente 
sabe a “deflagração” muito grande que está no nosso país, direito dos trabalhadores sendo 
barrado. E infelizmente é uma realidade muito forte aqui, não só na cana-de-açúcar, como 
outras atividades rurais.

Você como uma mulher que está ativa, inserida na luta por direitos, o que tem a dizer 
às outras mulheres do campo, às outras assalariadas, sobre a data simbólica do 8 de 
março?

Significa um dia de luta! Por que o dia de luta não é só o dia 8, é todos os dias. Mas o dia 
8 é um dia comemorativo, um dia que a gente tá ali no ato, para buscar ir para a rua, fazer 
o que tiver de fazer para buscar os nossos direitos, mostrar a nossa força, a nossa voz, 
mostrar como nós somos competentes. A importância da mulher assalariada no campo, o 
que é importante para nós, companheiras na base, independente de qualquer situação de 
represália, de governo, de seja lá do que. 

Hoje nós somos uma referência no mundo, não é nem só aqui em Pernambuco, é no 
mundo! Nós mulheres somos uma referência e isso a gente tem que preservar e guardar 
com orgulho e ter o prazer de dizer assim: Eu sou mulher, sou lutadora, sou forte, tô na luta 
para vencer! Dê no que der e no que vier. Por que a mulher, uma de mão dada com a outra 
nós vamos longe. Sem a mulher o mundo não vai para frente. E hoje a gente tem o orgulho 
de dizer que a gente vive no campo com a referência muito grande, que é de Margaria 
Alves, que morreu na luta, mas não desistiu. A frase que ela disse, eu digo hoje para todas 
as mulheres que é “morrer na luta, mas não morrer de fome” e é isso, um recado que eu 
trago para as assalariadas de todo o Brasil. 
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E a série de entrevistas “Diálogos das assalariadas rurais” segue para o Rio Grande do 
Sul, mais precisamente para o município de Arroio Grande, para fazer um recorte sobre 
a realidade das mulheres no setor de agropecuária. A conversa foi com a sindicalista 
Fernanda Almeida, que trabalha no setor de ovinocultura e bovinocultura. Ela relata as 
dificuldades que as mulheres encontram para exercer suas atividades de forma igualitária, 
com os homens que dominam a mão de obra do setor.

Na sua região, Rio Grande do Sul, é comum o trabalho de mulheres na criação de 
ovinos e bovinos?

Eu não tenho números em mãos aqui para te dizer, mas é muito pequeno o número de 
assalariada rural aqui no município. É pequeno o número mesmo. Eu por ser já de uma 
família do campo, sempre me criei nessa lida. Então para mim é como, digamos o dia a dia 
do jornalista fazer entrevista. Para mim é algo muito prazeroso trabalhar no campo, trabalhei 
boa parte da minha vida no campo, maior parte do tempo com a lida de bovinocultura e 
ovinocultura, já trago de família. Mas sendo assalariada mesmo, já foi a partir dos vinte 
e poucos anos de idade. E aí, eu comecei a trabalhar em fazenda e é um trabalho muito 
dinâmico. A gente enfrenta de um tudo, pega tempo ruim, tempo bom, mas é um trabalho 
muito prazeroso, para a gente que é criado nesse meio. 

Até é comum ter (mulheres), mas de uma forma como não assalariada. Digamos que 
como produtora rural tem, tem até um número não muito pequeno. Está crescendo agora 
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até, que a ovinocultura está voltando com uma força. Está tendo alguns investimentos 
e o pessoal está voltando a criar, mas eu acredito que, hoje, a participação da mulher 
aumentou bastante. Há um tempo atrás, digamos que era bem raro. Era raro tu sair numa 
fazenda, numa estância, tu achar alguma mulher envolvida no campo. A função da mulher 
era sempre assim: ou na cambona da fazenda, ou dentro de casa. Então, eu acredito que o 
espaço está crescendo, se encontra muita mulher na lida como produtora. Como assalaria, 
como te disse, o número é pequeno, mas como produtora tem na nossa região.

Como o sindicato tem atuado aí em Arroio Grande, para poder garantir que as 
mulheres tenham essa remuneração correta, que sejam realmente efetivadas?

A gente trabalha de uma forma até bem simples, sempre na divulgação do sindicato. A 
gente divulga que o sindicato é quem defende o assalariado, é o que assegura. Se a 
pessoa quer uma informação, liga aqui para o sindicato e assegura o direito do assalariado. 
A gente repassa bastante informação e tem contato com o pessoal, agora não tanto por 
conta da pandemia, por que sempre que se pode a gente tem uma comissão de mulheres 
aqui. Aí entra de todo mundo: é agricultura familiar, é o pessoal assalariado, e até algumas 
empresárias da cidade, é uma comissão bem ampla. E aí, claro, a devido não ter mais 
reunião, a gente se fala menos, mas estamos sempre em contato. E aí tu troca ideia, tu 
troca informação e a função tá aí. Informando, fazendo rescisão de contrato de trabalho 
para que a lei se faça valer. O Direito do trabalhador, da trabalhadora.

Diferente da situação relatada na Zona da Mata pernambucana, de acordo com 
Fernanda, não há dificuldade para as empresas contratarem trabalhadoras e que elas 
cumprem a cláusula da convenção coletiva, que assegura um percentual feminino 
entre os assalariados rurais.

O que chega para a gente aqui no sindicato posso te garantir que sim. É bem tranquilo, 
o pessoal não tem nenhuma dificuldade em empregar. A função do sindicato é essa, né? 
Esclarecer e auxiliar, então tem sido bem tranquilo. 

As mulheres do campo têm procurado o sindicato para fazer essa articulação e 
entender os próprios direitos?

Posso te dizer que a mulherada aqui na minha região se informa mais até que o próprio 
assalariado. Se informa mais do que o público masculino, estão sempre buscando, 
procurando. O pessoal liga muito para o sindicado e diz “Gente, tem algum fundo de crédito 
para comprar terra?”. Geralmente a mulher procura a informação. Procura sempre estar se 
informando, se atualizando.

Como foi para você assim desde cedo já entrar desse ambiente, extremamente 
masculino, já que exige força física e isso é culturalmente atribuído às tarefas dos 
homens? 

Ah! Posso te dizer que foi sempre complicado. Onde tu tá no meio que é masculino o 
preconceito existe sempre. É numa brincadeira, é numa atitude. Sempre acham que tu não 
é capaz, por ser mulher. “Ah mais vai montar cavalo, vai laçar um animal” Sim! Da mesma 
forma que o homem faz, a mulher também faz. Se ele vai ter que ter uma ajuda para fazer 
uma lida de gado, eu também vou ter. Não me impede de fazer por ser mulher. E eu vou 
te falar que o (nosso) trabalho é bem melhor, por que a gente tem mais carinho e tem mais 
jeito para lidar. A gente tem o toque da gente de como fazer as coisas. Mas o preconceito 
eu vivi desde pequena, não em casa, por que eu já fui criada nesse sistema e já tinha uma 
abertura grande. Comecei trabalhando com gente da minha família numa fazenda, então 
dali foram me dando muito suporte, dali eu fui enfrentando e falei: Deixe que falem, que 
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Onde tu tá no meio 
que é masculino o 
preconceito existe 
sempre.

achem que a capacidade é menor. Não é! a gente pode, a gente consegue. 

Mas eu sempre enfrentei preconceito numa boa, sabe? Digamos que eu nunca levei para 
o coração, por que eu sempre procurei trabalhar e mostrar o trabalho, entendeu? Hoje eu 
sou bem conhecida aqui na região, amo o que eu faço, o que eu fazia, por que hoje estou 
no sindicato. Mas sempre voltada para o campo, sempre que posso tô no campo, tô lidando 
com os animais. 

Além do preconceito de gênero na execução das atividades, a sindicalista relata que 
há uma preferência pela interlocução masculina, onde os chefes se reportam aos 
maridos, ou familiares homens mais próximos da trabalhadora. 

Trabalhei em lugares que (quando) tinham problemas com a minha pessoa, falavam com o 
meu marido. E isso às vezes me chateava um pouco, mas eu pensava para mim: Não, da 
mesma forma que me chamam para me passar ordem, “Tens que ver o potreio do fundo”; 
“Vamo inseminar a vaca amanhã”; “Vamo reparar o gado, vamo trazer”; da mesma forma 
que me davam ordens, vão a prender a chegar em mim e me cobrar, sabe? Se tem alguma 
coisa comigo, é comigo, e não com a família. E aí fui enfrentando isso e subindo os degraus 
da vida, como se diz. Hoje tiro de letra, mas preconceito tem. A gente começa novo no 
emprego e também o pessoal te cobra “Bah! Tu não sabe tal coisa?”, já é um preconceito, 
né? Está tirando um conceito antecipado da pessoa, mas passam a te conhecer e as coisas 
só melhoram.

Ela relata como teve que lidar com a situações de preconceito e provar que seria tão 
boa quanto, ou melhor, que um trabalhador do sexo masculino.

Eu vivi isso, sabe? Mas te digo que serviu para o meu crescimento. Por que eu chamei para 
conversar, organizei as ideias. Se não está legal, a gente melhora. A minha ideia é o objetivo 
do trabalho, quando eu tô focada no trabalho, é trabalho! Claro, conforme o patrão te passar 
ordem. “Vamo melhorar aqui, vamo melhorar ali”, Claro, Sempre às ordens! Ainda mais no 
meio da ovinocultura e da bovinocultura, que são assim um setor que está crescendo muito, 
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né? Então, tu sempre tem tecnologias para colocar. E eu sempre à disposição, vamos 
inovar, vamos melhorar. Fui passando por cima disso assim: tô aqui para trabalhar, vamos 
trabalhar. Então esquece que eu tenho menos força do que o homem, mas eu posso fazer 
de um jeito mais prático.
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As questões de gênero permeiam a luta das mulheres para o reconhecimento e respeito 
dentro dos campos de trabalhos rurais. Para tratar de forma mais específica sobre este 
assunto, a terceira convidada das entrevistas do “Diálogos das Assalariadas Rurais” foi a 
Jaqueline Leite, que faz parte do Comitê Latino Americano de Mulheres da UITA – CLAMU 
e lida com as questões ligadas à gênero e diversidade.

O que é o CLAMU e como é realizado o trabalho da instituição?

O Comitê Latino Americano de Mulheres da UITA ele é como um departamento encarregado 
de trabalhar todas as questões ligadas a gênero, ligadas as mulheres e também a diversidade. 
As nossas atividades estão em torno de fazer formações, oficinas, conferências, tudo o que 
tem a ver com a relação das mulheres e o trabalho, dentro do ambiente sindical, e também, 
com a comunidade LGBTQI que faz parte. É um grande número de pessoas e a gente tem 
que inserir algumas políticas de melhoria de trabalho para essa comunidade que não é 
muito visibilizada, que não é percebida como trabalhadores e trabalhadoras. Então o nosso 
trabalho vai em cima disso, de dar essa visibilidade e melhorar as condições de trabalho. E 
também, incluir dentro dos acordos coletivos, cláusulas que contemplem tanto as mulheres, 
quanto a comunidade LGBTQI. Esse é o trabalho que nós fazemos dentro da América 
Latina e Caribe. A UITA é uma organização sindical internacional, com sede em Genebra e 
nós trabalhamos, digamos, no Capítulo América Latina e Caribe. Então o nosso trabalho é 
com as mulheres e LGBT dessa região.
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Trazendo mais para a realidade do Brasil, como você vê essa questão das mulheres 
assalariadas no campo, dentro desse trabalho que você realiza?

É muito importante esse trabalho específico com as mulheres do campo por que a gente 
tem muitos avanços, que agora o País lastimavelmente está regredindo em muitas questões 
voltadas para a leis trabalhistas, direitos. E nós já sabemos que o grupo de mulheres, ou seja, 
esse contingente de trabalhadoras, ele é muito discriminado. Primeiro ele é discriminado no 
mercado de trabalho como um todo, então existem muitas mulheres que estão trabalhando 
em situação de irregularidade, ou seja, pessoas que não estão trabalhando oficialmente, 
que tenham todos os seus benefícios. E as mulheres trabalhadoras rurais são as que mais 
precisam, por que geralmente são mulheres chefes de família, têm os filhos para criar e não 
tem quase condição nenhuma que lhes dê apoio, que lhes forneça direitos, que dê mais 
amparo. 

E se nós formos olhar dentro da perspectiva dos sindicatos, lastimavelmente os sindicatos 
são liderados por homens, onde as mulheres não têm muita inserção e são discriminadas 
dentro deste ambiente. Então além do trabalho rural já ser um trabalho bastante precarizado, 
as mulheres estão numa escala ainda mais abaixo dessa precarização, por que elas 
dificilmente vão ser inseridas dentro das empresas ou dentro das plantações, enfim, de 
forma a assegurar todos os seus direitos. 

Jaqueline destaca as ações já realizadas com essa parcela de mulheres trabalhadoras 
rurais, para que elas tenham conhecimento dos seus direitos. Ela pondera que com 
a pandemia da covid-19 muitas ações não puderam ser feitas de forma presencial, 
porém o trabalho segue para amparar estas mulheres.

Nós fizemos, desde a formação da CONTAR, duas experiências de seminários nacionais 
com as mulheres e elas fizeram uma planificação fantástica, foi uma participação muito 
grande das mulheres que vieram para Brasília. Tanto no ano de 2018, quanto no ano de 
2019, nó fizemos encontros e fizemos uma planificação. Só que: no ano de 2019 seria para 
atuação 2020-2021, na realidade com a pandemia mudou todo o nosso âmbito de trabalho. 

A gente tinha esse contato presencial que é muito importante para todas. Agora, nós estamos 
inventando outras formas de trabalho para fazer com as mulheres não se dispersem e 
que a gente tenha, logicamente um rumo, estratégias que possam beneficiar o trabalho e 
cada vez mais assegurá-las e poder mantê-las no mercado de trabalho. Nós precisamos 
que as mulheres tenham um trabalho digno, seguro, justo. E nada mais importante que a 
organização. Tem que dar a visibilidade do trabalho delas e também de se organizar, se 
unir para ter mais força e dar essa segurança, essa estabilidade de que todas necessitam.

Dentro deste assunto, segurança, o CLAMU acompanhou a negociação das 
assalariadas da banana, na Colômbia, fazendo um trabalho inédito na instituição. 
Como ficou o cronograma desta ação?

Foi um convênio coletivo industrial e é um trabalho inédito dentro da América Latina. Já 
vem de muito tempo que a UITA é um órgão que faz negociações, que faz as interfaces 
entre os empresários e os trabalhadores – só logicamente que a UITA está do lado dos 
trabalhadores, mas negocia com os empresários para chegarem a acordos melhores – O 
que aconteceu foi que esta zona da Colômbia, onde tem as plantações de banana é uma 
zona extremamente violenta, é uma zona que já vem de várias décadas, com a questão da 
violência no campo. Os grupos que atuam dentro da Colômbia e que são extremamente 
violentos. É uma região bastante perigosa, onde houve muitas mortes de sindicalistas e 
também foi uma zona onde os homens, particularmente os que trabalhavam dentro das 
fazendas de banana, muitos foram mortos e as esposas, as mulheres, as companheiras 
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foram quem tomaram estes espaços.

Então dentro da zona já tem uma cultura das mulheres já estarem trabalhando dentro desse 
mercado de trabalho. O que acontece é que, logicamente com o decorrer dos anos, as 
mulheres vão empobrecendo, vão perdendo o trabalho, vão vindo mulheres mais jovens. 
E é uma zona da Colômbia onde existe uma altíssima taxa de gravidez na adolescência. 
Então, a UITA sabendo dessa problemática da inserção das mulheres dentro do mercado de 
trabalho fez um acordo, um convênio coletivo, com os empresários da indústria bananeira 
e o sindicato. O Sintrainagro, que é um sindicado de agropecuária da Colômbia, fez um 
acordo de: durante o ano de 2020 fazer a inserção de 400 mulheres dentro das fazendas 
bananeiras.

Jaqueline faz uma análise da situação das assalariadas rurais que vivem nesta zona 
violenta na colômbia e traça o perfil das mulheres que estão inseridas neste mercado 
de trabalho e precisam se manter na formalidade.

São mulheres jovens, a partir dos 18 anos, são mulheres que 90% por são jovens mães, 
então isso (Convênio Coletivo) foi para a vida delas um grande acontecimento, que na 
realidade elas têm emprego fixo, uma garantia de segurança econômica. É uma zona 
bastante violenta onde elas tendo segurança econômica, elas têm liberdade para poder se 
locomover, para poder educar seus filhos ou para poder estudar. Então tem uma série de 
questões que vão melhorando a vida delas. O problema é que nós não conseguimos em 
2020 inserir essas 400 mulheres. Foram inseridas somente 250, por questão da pandemia, 
pois também tem que ter todas as condições de segurança de saúde, pelas questões 
sanitárias, mas elas continuam sendo inseridas pouco a pouco. 

A gente pensava que poderiam ser as 400 no ano de 2020, mas esse ano já começou 
a contratação de muitas delas. Elas antes de entrarem para trabalhar, fazem toda uma 
formação do trabalho que elas vão fazer e também é uma formação sindical, política e de 
gênero. Então elas têm todo um preparo antes de entrar para o trabalho, são mulheres que 
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já vêm trabalhando as questões políticas e a importância desses acordos para que elas 
tenham mais espaço e que seja melhor para a vida e para a família delas também.

Conseguiu-se sensibilizar os empresários para contratarem mulheres, por que eles não 
gostam muito de contratar mulher pelas questões que nós já sabemos. Então foi toda 
uma questão desde a sensibilização com o empresariado para que eles assinassem esse 
convênio para, por fim, a entrada de mulheres ser algo significativo para a população.

A UITA preparou uma articulação para as mulheres em alusão o dia 8 de março, 
o “Mulheres em movimento”. De que forma esta ação vai mobilizar as mulheres 
trabalhadora e assalariadas?

O “Mulheres em movimento” foi criado na realidade para a comemoração do dia 08 de 
março, nós vamos fazer um lançamento dia 09 de março, mas durante todo o mês nós 
vamos dar visibilidade ao trabalho das mulheres, ou seja, as mulheres vão mostrar o seu 
dia a dia. Em toda a América Latina e elas vão filmar, fazer vídeos elas mesmas, contando 
como é o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, eu recebi um vídeo de umas companheiras da 
Guatemala que limpam as ruas, elas são garis e contam quantas ruas elas limpam. Para 
ter uma noção, a UITA trabalha com uma quantidade de segmentos de trabalho que são: 
agricultura, alimentação, hotéis, restaurantes, então, nós vamos tentar dar essa visibilidade 
de mostrar o dia a dia, para que a América Latina veja o trabalho magnífico que elas fazem. 
Muitas vezes você escuta falar, mas o dia a dia na rua, algumas limpando outras plantando, 
cada uma vai mostrar o seu ambiente de trabalho e dizer o que elas fazem. 

Então isso é “Mulheres em movimento”, para a gente poder compartilhar com todas esse 
trabalho bonito, bom e dignificante que todas fazem. Visibilizar essas trabalhadoras em 
movimento, que nós fazemos questão de dizer: Dia 08 de Março, dia da mulher trabalhadora. 
Com toda uma história de mulheres que reivindicavam melhores condições de trabalho, 
melhores condições de vida e mais direitos. Então nós continuamos com a mesma luta e 
vamos mostrar que já tem mulheres trabalhando e como elas trabalham, e visibilizar esse 
trabalho todo.
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A respeito da visibilidade sobre as condições de trabalho da mulher no campo, a pesquisadora 
Natália Suzuki, do “Escavo nem pensar” da ONG Repórter Brasil, desenvolveu um trabalho 
para evidencias as situações precárias que muitas mulheres vivem no campo. Muitas são 
análogas ao trabalho escravo, mas quando há o resgate e a requisição dos direitos por parte 
das trabalhadoras, não há registro da mulher enquanto trabalhadora, mas sim apenas com 
companheira do trabalhador.

Recentemente, no final do ano passado, você realizou uma pesquisa sobre a relação 
entre “escravo e gênero”, que traz um recorte sobre as mulheres escravizadas no 
Brasil. O que pode se perceber a partir dos dados obtidos com esse levantamento?

Esta pesquisa é bastante recente e inédita, ela é fruto de um levantamento que o “Escravo 
nem pensar” fez, então a equipe do programa se debruçou sobre os dados do Ministério 
da Economia e esses dados são referentes às inspeções do trabalho, que encontraram 
trabalho escravo. Então a gente se debruçou sobre esse banco de dados que é alimentado 
pelo Ministério da Economia, que sempre colocou de forma muito clara que a gente tinha 
95% de homens, dentre as vítimas, e apenas 5% das mulheres. Só que a agente tem 
poucas informações a respeito de quem são essas mulheres. Então a ideia foi pegar outros 
dados, referentes às mulheres especificamente, entender um pouco mais quem são essas 
trabalhadoras que foram resgatadas, que foram vítimas dessa violação tão desumana que é 
o trabalho escravo no Brasil. E aí a gente conseguiu dados, que até então são inéditos, e a 
gente busca tenta ampliar e aprofundar a política pública de resgate de trabalhadores, com 
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esse olhar de gênero.

E qual é o perfil dessas mulheres escravizadas no Brasil? Há uma predominância em 
alguma região do País?

Bom, a gente tem esse dado de 5% de trabalhadoras resgatadas entre o total de vítimas e 
esse dado ele coloca principalmente a questão da vulnerabilidade sócio econômica dessas 
mulheres. Então, de forma muito parecida com os homens, elas têm a escolaridade muito 
baixa. A gente que 20% são analfabetas e que 42%, destes 5% de mulheres, não chegaram 
até o 5º ano de formação de escolaridade, ou seja: 62% não concluíram o ensino fundamental 
e isso faz a gente entender que tem um problema de qualificação profissional também. É 
importante notar também, que tem uma questão relacionada a raça muito marcada. A gente 
tem 42% de pardas, somadas a 11% de pretas (esses dados são auto declaratórios) e a 
gente chega a 53% de mulheres negras dentre as resgatadas, e daí mais 2% de indígenas. A 
maior parte dessas trabalhadoras são negras, então tem uma questão étnico-racial bastante 
marcada. Isso tem a ver com questões históricas, obviamente, e que permeiam as estruturas 
sociais do País.

É interessante também notar o local de origem destas trabalhadoras: Pará, Maranhão, Bahia 
e Minas Gerais são locais de onde procedem essas trabalhadoras. E aí, que eu queria 
chamar a atenção para São Paulo, porque os outros estados também são estados de origem 
dos trabalhadores homens, mas São Paulo não figura entre os trabalhadores homens. Por 
que aparece aqui São Paulo? São Paulo se refere principalmente ao número de imigrantes, 
ou seja, migrantes internacionais, mulheres que são resgatadas em São Paulo. Como no 
cadastro não tem um campo de nacionalidade, as trabalhadoras imigrantes são referenciadas 
no local onde elas foram resgatadas. E no caso, estas trabalhadoras imigrantes foram 
resgatas em São Paulo. Então a gente tem aí mais uma identidade revelada, quando a gente 
olha para a questão de gênero. São mulheres, trabalhadoras, na informalidade, exploradas 
e imigrantes. Esse é um recorte muito interessante de se fazer, por que quando a gente 
olha para especificidades regionais, a gente vê que começam a aparecer outras questões, 
como a imigração, que não são tão gritantes em nível nacional. Então a gente fazer esse 
desdobramento dos dados nacionais para contextos locais, para contextos regionais, traz aí 
informações para a política pública ser aprimorada.

A relação entre gênero e trabalho perpassa os limites das grandes cidades e se torna 
ainda mais evidente quando está relacionada ao trabalho no campo, nas plantações e na 
extração de minérios. A pesquisadora detalha como as questões relativas às mulheres 
que trabalham e produzem no campo, passam desapercebidas pelas autoridades. 

Toda questão relaciona a gênero passa por uma dimensão muito forte, muito gritante da 
invisibilidade da mulher. Eu digo que a questão de gente não enxergar as trabalhadoras 
escravizadas não diz respeito a uma realidade específica da exploração laboral do trabalho 
escravo. A frente de trabalho que estas mulheres estão inseridas reproduz uma situação de 
invisibilidade que está colocada na sociedade como um todo. Então por exemplo: no caso das 
trabalhadoras rurais escravizadas, há muitas situações que numa frente de trabalho a gente 
encontra um público majoritariamente masculino (sei lá, 5,6,7,8 homens) e você encontra 
uma mulher. Muitas vezes ela foi aliciada também para uma atividade laboral, que merece 
ser entendida como trabalho que são, por exemplo, atividades domésticas como: limpar, 
cozinhar, cuidar, e isso não é entendido como trabalho. 

Então essa trabalhadora não é vista como alguém que merece direitos trabalhistas. Ela 
é entendida como alguém que está acompanhando os trabalhadores como um familiar, 
como um auxiliar, como alguém que é anexo ao trabalhador. Não como ela própria uma 
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Eu acho que a questão 
de gênero ela traz para a 
gente sempre a questão 
da invisibilidade das 
mulheres...”

trabalhadora, que merece ser identificada enquanto tal, e que merece receber os direitos que 
lhe são devidos também. 

Essas trabalhadoras não mensuradas fazem diferença na elaboração de políticas 
públicas? Pode fazer com que elas não tenham a assistência devida por que não são 
vistas pelas autoridades?

Com certeza, tem tudo a ver com isso. Quando você não reconhece essas mulheres como 
trabalhadoras, como alguém que tem os seus direitos a serem recebidos, você não as coloca 
nas estatísticas, então elas nunca vão aparece lá como vítimas, como alguém que é alvo da 
política pública. Se elas não aparecem lá, o gestor, a gestão, o governo, não vai entender que 
elas são alvo dessa política. A política pública ela é sempre desenhada com poucos recursos e 
para atender o público maior. Quando a gente tem 95% de trabalhadores, de vítimas homens, 
você vai sempre olhar para esse recorte. Então você vai deixar os 5% sempre meio que a 
margem, por que é uma minoria. Mas é uma minoria por que ela está subnotificada, não está 
sendo reconhecida e como ela sempre está à margem, você sempre deixa de olhar para ela 
e aí acaba sempre na invisibilidade, gerando aí um ciclo de invisibilidade muito grande. Então, 
a política ela tem as vezes esse feito colateral de produzir e reproduzir desigualdades. 

Questões de gênero, somadas às questões da exploração laboral, questões de imigração, 
todas elas vêm aí muito juntas, e quando a gente pensa no âmbito rural, a gente já sabe que 
tem uma desvalorização, isso já é colocado na literatura de forma muito contundente que 
tem uma desvalorização no trabalho, e o não reconhecimento da mulher no âmbito rural. A 
questão não é só da trabalhadora escravizada, a questão também acomete trabalhadoras 
rurais que são assalariadas, ou as trabalhadoras rurais que estão na informalidade. Tem aí 
toda uma questão de invisibilidade que, como eu disse, não está só colocada na questão do 
trabalho escravo. O gênero, a questão de gênero, ela é invisibilizada no âmbito do trabalho 
como um todo.

Essa é uma pesquisa é muito rica, são muitos dados que podem ser extraídos deste 
panorama. Mas o que é preciso ser trabalhado para poder retirar as mulheres desta 
invisibilidade?
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Eu acho que a gente sempre tem que fazer um questionamento sobre os dados, sob os 
quais a gente está se debruçando. Por muitos anos, por muitas décadas, nós (tanto o poder 
público, quanto a sociedade civil, incluindo aí a Repórter Brasil), sempre olhamos muito para 
essa questão masculina. A gente precisa também olhar para os números que se referem as 
minorias, fazer um desdobramento desses números, contextualizá-los e tentar entendê-los. 
Por que é um número tão pequeno? Acho que essa é a primeira questão. Faz sentido que 
seja isso somente? A gente acredita que não, a gente acredita muito em subnotificação, por 
causa das questões que a gente já mencionou, esse é o primeiro ponto.

E segundo, eu acho que a questão de gênero ela traz para a gente sempre a questão da 
invisibilidade das mulheres. Se a agente coloca isso ao lado do tema do trabalho escravo, 
onde essas mulheres estão sendo invisibilizadas? A gente já mencionou bastante a questão 
do trabalho doméstico, a questão do trabalho no campo, a questão da atividade sexual, muitas 
vezes relacionada a questão do trabalho escravo que é completamente invisibilizada, aí não 
só por uma questão de trabalho, de sociedade, mas tem uma questão moral também. Então 
é preciso quebrar alguns paradigmas, fazer desconstruções, sempre questionar dados, por 
que eles refletem sempre uma parte de uma realidade, mas nem sempre eles correspondem 
à realidade como um todo. 

Diante destas afirmações, isso leva a crer que não há somente 500 mil mulheres dentro 
do trabalho do campo, pode também haver uma subnotificação deste dado?

Quando eu falei da questão da invisibilidade referente a gênero, ela está em todos os âmbitos 
do mundo do trabalho. Quando a gente fala que só há essa quantidade das mulheres 
assalariadas, em comparação aos homens, a gente deve se questionar primeiro: se há 
mulheres que não estão sendo assalariadas, que estão no campo, desenvolvem atividade 
laboral como, por exemplo, trabalho doméstico (que muitas vezes não é reconhecido como 
vínculo trabalhista), então assim já tem essa questão. Ela está sendo paga por aquilo que 
está realizando? Este é o primeiro ponto. Está sendo reconhecido o trabalho que ela realiza 
como atividade laboral que gera direitos? Esse é o segundo ponto. O terceiro: ainda que 
ela receba salário, ela está numa situação de formalidade, ou ela está numa situação de 
informalidade? O vínculo dela está reconhecido? Então tem aí toda uma questão em relação 
às mulheres do campo. De como elas desenvolvem atividade laboral e qual a atividade ela 
está desenvolvendo que a gente precisa olhar com muito, muito cuidado e sempre destacar 
muito, por que é constitutivo da nossa sociedade não olhar para essas questões. E, como 
eu mencionei, invisibilidades em cima de invisibilidades, sobrepondo aí a várias camadas de 
discriminação e desigualdade, que são reproduzidas não só no âmbito da exploração, mas 
também no âmbito das políticas sociais. Apesar de muito irônico, é isso que muitas vezes 
acontece então a gente precisa tomar muito, muito cuidado com isso. 

Para entender um pouco melhor as questões abordadas, a pesquisa completa pode ser 
acessada no site da ONG Repórter Brasil. www.repórterbrasil.org.br
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A luta das assalariadas rurais por condições dignas de trabalho, por reconhecimento e 
cidadania, muitas vezes perpassa momentos mais difíceis que o trabalho do dia a dia. 
A história da safrista “Maria”, que teve sua identidade preservada durante as entrevistas 
é o retrato destas dificuldades na luta para ser vista. A “Maria” participou do relatório 
“Frutas doces, vidas amargas”, produzido pela Oxfam Brasil, que retrata a vivência dos 
trabalhadores rurais nas colheitas de frutas do Nordeste. Após esta participação, a safrista 
encontrou resistência para ser contratada novamente na região onde vive.

Você pode contar um pouco sobre a realidade das safristas no Nordeste?

A realidade é que a gente só trabalha de 45 a dias a três meses ao ano. A safra geralmente 
tem dois turnos no ano, tem o mês de fevereiro e o mês de agosto. Mas em fevereiro a 
demanda de trabalhadoras são poucas. Poucas mulheres que conseguem uma vaga em 
fevereiro aí, as outras só tem mais uma oportunidade no mês de agosto. A safra começa 
em agosto e vai até dezembro. Só que quando a gente começa em agosto, ela começa 
a colocar o pessoal para fora assim, com 45 dias, dois meses, dois meses e meio, três, 
quatro... vai da sorte de cada uma poder ficar mais um pouco trabalhando.

E hoje em dia, como está a sua situação em relação às condições de trabalho?

Agente só tem essa oportunidade de trabalhar um pouco período de ano. Tem doze meses, 
aí você só trabalha dois meses, três meses ao ano, e o resto você fica dependendo do Bolsa 
Família e da ajuda dos pais. Hoje eu tô vivendo só do Bolsa Família e ajuda dos pais. Tenho 
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uma filha e eu dependo só do Bolsa Família no momento. E aguardando chegar agosto, 
né? Já tem por volta de 8 anos, que eu trabalho por safrista, só nesse período mesmo.

E sempre foi difícil assim dentro do trabalho em safra? Você sente que algo mudou 
em relação às contratações?

Sempre foi complicado, sempre foi difícil. É tanto que a demanda é muito grande de mulher 
que faz ficha nesse período de agosto e muitas não são nem chamadas para trabalhar. 
Algumas são chamadas e só ficam até 20 dias trabalhando. Eu geralmente fico dois meses, 
45 dias, dois meses e alguma coisa, três, já fiquei quatro meses, vai variando de cada 
ano. Mas algumas delas só trabalham 20 dias, 30 dias e ainda mais com esse contrato...
que a cada 30 dias a gente assina um contrato. Entra, assina contrato 30 dias, após 30 
dias assina outro de 30 dias. A gente só ganha as horas trabalhadas, é muito difícil e o que 
ganha é pouco. Ganha muito, muito pouco, é só o salário mínimo, sem direito a nada. Não 
sei é mode a demanda, muitas mulheres, muita gente. A maioria quando vai completando 
18 anos, que a empresa já chama, aí já vai! Não tem opção. Já vai trabalhar, faz ficha, aí 
a concorrência só aumenta, entendeu? A maioria vai completando a idade, e vai fazendo 
ficha, e a concorrência fica grande.

A “Maria” está sem contrato de trabalho desde 2019. Quando questionada se ela 
atribui este tempo sem contratação às atividades de liderança que desenvolve na 
articulação das trabalhadoras, ela fica em dúvida, mas responde que tenta se proteger 
para que não saibam e ela sofra represálias.

Eu acredito, acho que sim, as vezes acho que não. Por que eu sempre fico em cima do 
muro, eu nunca me exponho demais, para que eles venham saber que eu participo. Só 
que eles não são bobo, né? Sempre que eu saio, já saí duas vezes no período da safra e 
o sindicato manda um ofício para a empresa, aí a empresa fica sabendo. Uma coisa, ou 
outra, ela sabe que eu tenho algum envolvimento, pode não saber exatamente em qual 
setor. Por duas vezes que eu fui comunicar, o ofício já tava no RH, mas mesmo assim eu fui 
comunicar ao meu encarregado que eu ia me ausentar e que o ofício já estava no RH. Ele 
foi e perguntou “O que eu tenho a ver com isso? O que a empresa tem a ver com isso?” Aí 
eu fiquei sem saber o que responder. Aí eu disse: faz o seguinte, você veja no RH, por que 
eles pediram a autorização da empresa para eu me ausentar e a empresa concedeu, né? 
Aí pronto. Aí eu fui, as duas vezes que eu precisei sair, eu me ausentei. 

Mas mesmo sem ser para mim, para todas as mulheres quando precisam sair, sempre tem 
esse constrangimento. Se você precisa ir ao médico, se você tem uma coisa para resolver 
ao banco (e sempre acontece), você tá trabalhando e precisa você se ausentar. Às vezes 
é uma audiência, muitas têm filhos, aí precisa de uma audiência... para atualizar, ou para 
cobrar pensão alimentícia, tem que ir, avisa, aí deixa! Por que sabe que vai trazer uma 
autorização, do juiz, ou do médico, mas sempre fica aquele constrangimento, dando a 
entender que você não pode. “Você não pode ir”. Aí para a gente conseguir o próximo ano, 
tem que trabalhar tudo direitinho, que é para conseguir esse ano que já tá trabalhando e 
garantir o contrato do próximo ano. A gente já trabalha para o ano atual e para os outros 
anos que vem a frente.

E como é essa relação entre trabalhador e empresa? Pelo relato parece que se for um 
homem pedindo para se ausentar, está tudo bem. É um pouco mais flexível com eles 
do que com as trabalhadoras?

Não, acredito que seja em todos os setores, tanto homem como mulher, principalmente no 
Pack. Num sei no campo como é, mas esse é bastante perseguidor. É aquela coisa de você 
querer exclusividade naquele período. Você trabalhando, você precisa, mas há a hora de 
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você precisar se ausentar, né? E não é só safrista não. Eu conheço mulher que há mais de 
20 anos trabalha pra lá e diz que tá, por que não tem opção. É muito ruim e eu pergunto: 
Como é que tá? “Tá ruim, aqui tá ruim, tá muito ruim lá, Maria”. Eu mesma só tô lá por que 
não tem opção. Tenho filho, por isso que eu tô aguentando, mas bom não é. Tem delas que 
falam assim “Eu num vô pedir para sair, mas se me botar pra fora...” Que já tá mais algum 
tempo e já tá cansada, da lida, do dia a dia lá que não é fácil aí diz “Eu num vô pedir para 
sair, mas se me botar para fora eu agradeço”. Mas aí quer receber as contas, descansar um 
pouco, mas quando for na safra tá lá de novo, fazendo ficha, por que realmente precisa, né?

Você sente que existe uma perseguição ainda maior, já por essa desconfiança, de 
você fazer parte de algum sindicato, de alguma articulação?

Às vezes eu acho que sim. Eu vezes eu acho que pode ser não, que pode ser a concorrência. 
Num sei, eu não posso afirmar. Uma hora eu acredito que seja a perseguição, por que ele 
quer aquela coisa exclusiva, entendeu? Não quer que você saia. A pessoa pede para sair 
um pouco mais cedo, é sempre difícil para aceitar.

Você já pensou em desistir?

Já! Já pensei. Fácil num é não, mas a gente vai lutando dia a dia, com a ajuda da família, 
com fé em Deus e segue em frente, mas fácil não é não.
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Para encerrar os “Diálogos das Assalariadas Rurais”, a Secretária de Gênero da CONTAR, 
Maria Helena, resumiu um pouco sobre a luta das mulheres trabalhadoras assalariadas 
rurais e a suas dificuldades no mercado de trabalho.

Como é o trabalho que a CONTAR e você desenvolvem em relação a mulher do 
campo?

O nosso trabalho é levar conhecimento às estas trabalhadoras rurais, para a função delas, 
para que elas ocupem os espaços delas, que elas têm o poder de ocupar. A luta da gente 
é procurar que essas trabalhadoras e de assegurar cada vez mais, que lutem, que tenham 
força, que se unam na nossa luta do dia a dia. É uma dificuldade grande, que a gente ainda 
busca cada dia mais, é uma luta constante. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo 
devagar, é um trabalho minucioso, mas que com a graça de Deus está sendo bem atendido, 
eu acredito.

E de que forma é realizada essa orientação, essa busca pelas a assalariadas rurais? 
Como é que a CONTAR e você, como secretária de gênero, realizam este trabalho 
junto com elas?

Através de oficinas, através de momentos como este que estamos tendo agora, através 
de áudios, vídeos. Neste momento de pandemia agora estamos com mais dificuldade, 
que é tudo na base da live, mas anteriormente, através de oficinas, encontros estaduais, 
municipais. Estar falando no dia a dia entre a CONTAR, FETAG e Sindicatos, para estar 
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mantendo contato com todas as trabalhadoras, para estar instruindo no seu trabalho, na 
sua área, à frente do seu trabalho. 

E esse mês de março é especial, por que é alusivo às lutas internacionais das 
mulheres. E o que é o 8 de março para a mulher assalariada?

O Dia 8 de Março para nós representa a luta mundial das mulheres que lutam cada vez 
mais pelo seu espaço. É uma luta diária, é uma luta constante. Então este dia 8 de março, 
é um dia que vem nos abrilhantar. É um momento de gente lembrar da luta nacional das 
trabalhadoras rurais, da luta contra o machismo, contra o preconceito. Pelas conquistas 
que são nossos espaços, nossos direitos no mercado de trabalho. O dia a dia da mulher já é 
complicado. Você chegar numa frente de trabalho hoje, uma mulher no meio de 30 homens, 
você imagina como é a forma que é recebida essa trabalhadora, em uma área rural? Hoje 
o nosso mercado de trabalho é mínimo. A nossa dificuldade é cada vez maior. Hoje, para 
você ter uma ideia, nós temos 4 milhões de trabalhadores assalariados rurais, onde só 500 
mil são mulheres e isso é uma dificuldade cada vez maior para a gente. Mas a gente está 
tentando ocupar esses espaços através dessas lutas e o dia 8 de março, para nós, é um dia 
que nos representa. Que faz a gente lembrar das assalarias rurais. É um dia de correr atrás, 
buscar, lutar e se manter forte. E não é uma luta fácil, é uma luta árdua. É cada dia subindo 
um degrau a mais, é uma conquista no dia a dia, é uma luta a cada dia.

Quais são as principais dificuldades que estas mulheres enfrentam na frente de 
trabalho rural?

Hoje a porcentagem é de 30% de mulheres, em qualquer espaço. De diretoria, por exemplo, 
a uma frente de trabalho. Todas têm dificuldades, mas a mulher assalariada rural está entre 
as piores. Se você vai em uma frente de trabalho, hoje, se tem 50 trabalhadores, na maioria 
das vezes, você não encontra nenhuma mulher. E nós temos várias, que são assalariadas 
rurais, e que precisam estar neste mercado de trabalho, que precisam ser engajadas e 
elas não conseguem estar ali. Elas não conseguem entrar, não conseguem se infiltrar, por 
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que o próprio patrão não aceita. Hoje, para você ter uma ideia, a dificuldade maior de uma 
trabalhadora assalariada rural é estar à frente de um sindicato e das federações, por que o 
próprio patrão intimida. Além de ser minoria no mercado, ainda o próprio patrão a intimida 
para que não possa participar. Hoje temos uma deficiência muito grande nas oportunidades 
das assalariadas rurais por que a oportunidade é pequena e o espaço que o patrão cede é 
mínimo, temos muito poucas trabalhando.

Uma vez que essa dificuldade sobre a representatividade feminina é latente, qual 
a saída para estas mulheres saírem da invisibilidade e consigam ocupar o próprio 
espaço dentro das frentes de trabalho?

Se unir, procurar participar mais, procurar visitar mais o sindicato da sua base, procurar 
seus direitos, procurar interagir mais, formar grupos de mulheres. Procurar o sindicato da 
base para orientar e passar o direito de cada uma de nós, por que tem muitas que não 
sabem os direitos e o tamanho do espaço que pode ser ocupado por elas, no ambiente 
onde ela está. 

Para mais informações sobre a série de entrevistas “Diálogos das Assalariadas Rurais” e 
para as ações alusivas às lutas do 8 de março, acesse: www.contar.org.br.
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