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Resumo A emergência e a expansão dos assentamentos rurais trouxerem à tona 

novos espaços e redes de sociabilidade, refazendo-se e reconstruindo-se 

os antigos e estabelecendo novas dinâmicas e relações sociais. No 

entanto, existem peculiaridades quando o assentamento se localiza numa 

região semi-árida nordestina e possui uma articulação do MST muito 

forte, aliando luta, conquista e um cotidiano com interação de diversos 

atores sociais, a partir da construção de gênero, classe, acesso e uso dos 

recursos naturais. Porque gênero é uma categoria relacional, este 

trabalho inclui seus impactos tanto sobre os homens quanto sobre as 

mulheres referindo-se às diferenças nas experiências, preferências, 

necessidades, oportunidades e restrições enfrentadas por ambos, em 

virtude dos seus papéis socialmente designados, em suas relações com o 

meio ambiente. Contudo, nossa análise é mais específica, por isso 

focalizamos os impactos das relações de gênero sobre as mulheres no 

Projeto de Assentamento José Antônio Eufrouzino, localizado no 

município de Campina Grande/PB, com o intuito de demonstrar em que 

medida o trabalho e a posição da mulher estão vinculados à 

indivisibilidade e subordinação, respectivamente, haja visto que 

consideramos que mesmo na divisão sexual do trabalho, de quem faz o 

quê e quando, os papéis sociais, assim como tudo que é social, são 

dinâmicos e por isso mudam a cada contexto, assumem novos contornos 

que apontam para algumas permanências, mas expressam também 

transformações. Esta dissertação pretende, ao final, contribuir com uma 

reflexão sobre o lugar da mulher nos assentamentos de reforma agrária 

num momento em que cada vez mais se discute e se amplia a 

participação feminina em todas as instâncias da vida social rural, 

especialmente nas questões relacionadas à diferenciação dos papéis 

sociais de homens e mulheres. Assim, constatamos que no 

assentamento, apesar de homens e mulheres ainda estarem relacionados 

a papéis e tarefas tradicionais, podemos visualizar mudanças 

significativas em relação à participação da mulher no processo 

organizativo do assentamento, bem como a valorização do trabalho 

destas. 
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