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CAPÍTULO 9 

GÊNERO EM CONTEXTOS RURAIS:  
A LIBERDADE DE IR E VIR E O CONTROLE DA  

SEXUALIDADE DAS MULHERES NO SERTÃO DE 
PERNAMBUCO1 

Rosineide de L. M. Cordeiro 
Universidade Federal de Pernambuco 

Apresentação 

ste trabalho pretende compreender as restrições e os obstáculos de 
gênero à liberdade de ir e vir das lideranças e participantes do 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central de 
Pernambuco (MMTR), tendo como hipótese norteadora que na restrição ao 
ir e vir das mulheres também se consubstancia o controle da sexualidade 
feminina. Para isto, dialoga com as ideias de Foucault (2004) sobre moral e 
sexualidade, com as reflexões feministas sobre gênero (SCOTT, 1991) e o 
referencial das práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano 
(SPINK, 1999). 

O texto está organizado em três partes: a primeira apresenta a 
discussão sobre as ordens morais de gênero e a fofoca como prática 
discursiva; a segunda aborda a participação das mulheres em movimentos 
como uma ameaça às ordens morais de gênero; e a última enfoca as 

                                                           
1 Este trabalho é uma síntese de um capítulo da minha tese de doutorado em psicologia 
social (CORDEIRO, 2004). Uma parte destas reflexões foi publicada em Cordeiro (2006). 
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restrições ao ir e vir das mulheres no Sertão Central. Utilizei as observações 
etnográficas realizadas para a minha pesquisa de tese de doutorado durante 
dois anos (2001 e 2003) no Sertão de Pernambuco e incluí, também, trechos 
de relatórios produzidos pelo movimento de mulheres e depoimentos 
presentes em dissertações, teses e artigos que de alguma forma fazem 
referência à temática. 

As ordens morais de gênero 

No texto ‘Os usos dos prazeres e as técnicas de si’, para responder à 
indagação de por que e sob qual forma a atividade sexual foi constituída 
como domínio moral, Foucault estabelece diferenças importantes entre 
código moral, moralidade dos costumes e o sujeito moral. Ele define código 
moral como o conjunto de valores e normas que são prescritas por meio de 
diversos aparelhos; a moralidade dos costumes se refere ao comportamento 
dos indivíduos em sua relação com as regras e os valores; e o sujeito moral 
é a maneira como é preciso conduzir-se e constituir a si mesmo como 
sujeito moral. 

Foucault faz uma série de admoestações quanto à suposta aceitação 
irrestrita e sujeição dos indivíduos aos preceitos morais. Assinalarei três 
delas. A primeira diz respeito à transmissão e veiculação das normas e 
valores. O autor destaca que, longe de formar um conjunto alinhado e 
coerente, elas constituem “(...) um jogo complexo de elementos que se 
compensam, se corrigem, se anulam em certos pontos, permitindo dessa 
forma compromissos ou escapatórias” (2004, p. 211). A segunda enfoca a 
maneira pela qual, as pessoas aceitam, resistem, respeitam ou negligenciam 
um principio de conduta, uma interdição ou um conjunto de valores. Para 
Foucault, o estudo da moralidade dos comportamentos deve precisar de que 
modo e com que margem de variação ou de transgressão os indivíduos ou 
grupos se conduzem em referência a um sistema prescritivo numa dada 
cultura. A última se refere à variedade de modos de condução do sujeito 
moral. Para o autor, há muitas formas de ser fiel e obediente a um princípio 
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moral, e isto não significa operar simplesmente como agente passivo, mas 
sim como sujeito moral da ação. 

O autor destaca então que a moral inclui o código das condutas e as 
formas de subjetivação. “Toda ação moral implica uma relação com o real 
em que ela se realiza, e uma relação com o código a qual ela se refere; mas 
também implica uma certa relação consigo mesmo; esta não é simplesmente 
‘consciência de si’, mas a constituição de si como ‘sujeito moral’ (...)” 
(FOUCAULT, 2004, p.214). Essas duas dimensões não devem ser 
dissociadas, contudo, eventualmente possuem certa autonomia. Em certas 
sociedades ou períodos históricos a ênfase é no código, em outras, nas 
formas de subjetivação e nas práticas de si. 

Com base em Foucault, defino como ordens morais de gênero os 
valores e as normas pertencentes a uma dada matriz heterossexual que 
circunscrevem as maneiras pelas quais homens e mulheres devem se 
constituir e se conduzir num certo sistema prescritivo de gênero. Considero 
ainda que homens e mulheres, de acordo com as posições que assumem nas 
diferentes relações sociais, combinam formas variadas de adesão e ou 
rejeição às ordens morais de gênero. Há diferentes modos de burlar, 
transgredir e resistir aos valores e às normas que circulam num determinado 
contexto cultural linguisticamente pautado. 

Na trama das relações interpessoais as transgressões e negligências 
não são isentas de sanções e coerções. Os burburinhos, disse me disse, 
anedotas, sussurros, rumores, mexericos que assolam o cotidiano tentam 
impor limites aos amores mal-ditos e a quem escapa para além do que é 
permitido, fazendo Deus sabe o quê. Falo da fofoca como prática discursiva. 

É importante reiterar que para a compreensão da fofoca estou 
considerando uma das correntes voltadas ao estudo da linguagem que se 
aproxima da psicologia discursiva. O foco são as práticas discursivas, que 
são entendidas como práticas sociais e como linguagem em ação. Para 
Spink e Medrado (1999), elas constituem as diferentes maneiras a partir das 
quais as pessoas produzem sentido e se posicionam em relações cotidianas. 
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Na versão de Davies e Harré (1996) são todas as formas por meio das quais 
as pessoas ativamente produzem realidades sociais e psicológicas. 

Na análise da fofoca concentrar-me-ei nos conteúdos das práticas 
discursivas, ou seja, nos repertórios linguísticos. Na definição de Potter et 
al. (1990), os repertórios são agrupamentos de termos facilmente discerníveis, 
descrições, lugares-comuns e figuras de linguagens muitas vezes agrupadas 
em torno de metáforas ou imagens. 

Potter lembra que a ideia de repertório é semelhante à do repertório 
do(a) bailarino(a), que escolhe determinados movimentos de acordo com o 
contexto imediato. A ênfase se volta para a flexibilidade do uso do 
repertório, ou seja, como é utilizado em contextos discursivos e 
interacionais específicos. 

Catarina Tanaka (2003) aborda que a fofoca tem um aspecto 
paradoxal: ao mesmo tempo em que gera constrangimentos, favorece a 
interação e o entretenimento. Tem especial importância no campo da 
interação social e das práticas cotidianas. Para mim, a fofoca é uma forma 
de contar histórias sobre a vida dos outros que alimenta os vínculos e a 
cumplicidade entre os(as) participantes e o sentimento de pertença ao grupo 
ou comunidade. Pelo seu caráter ambíguo também é um dos recursos 
costumeiramente utilizados para o controle, a vigilância e a regulação das 
condutas num dado sistema prescritivo. 

A participação das mulheres em movimentos  
como ameaça às ordens morais de gênero 

As pesquisas sobre a agricultura familiar tendem a assinalar o padrão 
rígido e assimétrico das relações de gênero na área rural. Os(as) 
pesquisadores(as) ressaltam que as mulheres são confinadas ao espaço da 
casa, do roçado e da comunidade onde moram, defrontando-se com ordens 
morais de gênero que impõem duras restrições ao ir e vir. 

Se o espaço socialmente atribuído às mulheres na área rural está 
circunscrito a casa, ao grupo familiar e à comunidade a que pertencem, cabe 
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aos homens lidar com outros espaços sociais. Isso significa usufruir a 
liberdade de ir e vir e poder circular em outros lugares, comunidades 
vizinhas e cidades. Como compete aos homens a gestão da unidade 
familiar, a aquisição de equipamentos para o trabalho, a comercialização 
dos produtos e o comércio de terras, eles desfrutam de espaços e de relações 
inerentes a essas atividades —o comércio, a feira, as exposições, os bancos, 
órgãos públicos e programas governamentais. Além disso, homens jovens e 
adultos têm mais liberdade do que as mulheres para sair, beber com os 
amigos, ir às festas e jogos, não necessariamente acompanhados da família. 

Essa análise se transformou quase num modelo ideal para pensar as 
relações de gênero na área rural e particularmente na agricultura familiar. 
Entretanto, ela deixa de fora os conflitos, as tensões, as fissuras, e como 
homens e mulheres negociam e barganham novas posições e lugares. 
Também não aborda a variedade de modos de organização familiar na área 
rural —que não corresponde ao modelo de pai, mãe, filhos e filhas— e as 
diferentes formas de organização da produção familiar. 

Uma das formas que parece ameaçar as relações de gênero na 
agricultura familiar é a participação das mulheres em movimentos sociais. As 
ativistas ampliam as redes de relações para além dos sítios e comunidades e 
desenvolvem novos interesses e compromissos fora da família; deslocam-se 
de suas casas para participar de eventos promovidos pelos movimentos, ficam 
dias fora de casa e muitas vezes viajam para fora do município e do estado. 
Reorganizam o tempo e as suas atividades agrícolas e domésticas. Essas 
inflexões provocam tensões e conflitos nas famílias e não passam 
despercebidas dos(as) parentes, vizinhos(as) e comunidade. 

As restrições e os obstáculos ao ir e vir das mulheres 

Sair de casa para as mulheres ativistas aparece como um aprendizado 
e uma conquista. No rol das conquistas elas incluem trabalhar fora de casa e 
ter liberdade para viajar, participar de encontros e passear. 
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Quando elas falam que aprenderam a sair de casa, geralmente 
ressaltam três aspectos: o primeiro é o desvencilhamento dos serviços e das 
responsabilidades domésticas —destacam que aprenderam a largar a casa 
para ir aos encontros; o segundo refere-se aos vínculos interpessoais fora 
da família e da comunidade —além de conhecer pessoas novas elas são 
reconhecidas e valorizadas fora do espaço da casa; o terceiro diz respeito à 
liberdade de forma mais ampla, que inclui andar sozinha e ser livre para 
sonhar, andar, falar, pensar e viajar. 

Entretanto, mesmo que as mulheres reconheçam que aprenderam a 
sair de casa e transitar em outros espaços, elas ainda enfrentam muitas 
dificuldades. Poderíamos dizer que esta ainda não é uma conquista 
plenamente estabelecida para as participantes do MMTR, e muito menos 
para todas as mulheres. Nos depoimentos é possível identificar três tipos de 
obstáculos: a distância e o acesso a transporte; a falta de apoio da família; 
‘as críticas’ dos parentes, vizinhos e da comunidade. 

Para transitar além dos sítios e das comunidades as mulheres lidam 
com as distâncias e a dificuldade de acesso a transporte, além dos gastos 
financeiros com as viagens. Como não existe na área rural regularidade do 
sistema de transporte, as pessoas dependem dos proprietários de carros 
particulares para se locomover. Há escassez de transporte, intermitência na 
oferta de horário ou dias e veículos que não oferecem segurança aos(às) 
passageiros(as). As mulheres enfrentam uma verdadeira maratona para 
participar de um evento fora da comunidade onde moram. 

Muitas mulheres se deparam com a franca oposição ou com a falta de 
apoio do companheiro/marido e/ou dos(as) filhos(as). Elas se queixam que 
não têm com quem deixar os(as) filhos(as), que há pouca ou nenhuma 
divisão dos serviços domésticos e das atividades que desenvolvem. Há 
sobrecarga de trabalhos e é difícil conciliar suas atividades em casa e no 
roçado com o ativismo político. 

Um outro tipo de obstáculo está relacionado ao uso da fofoca 
pelos(as) vizinhos(as) e comunidades para delimitar e restringir o ir e vir 
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das mulheres. Ao se deslocar para além do sistema prescritivo de gênero as 
mulheres são alvo de boatos e mexericos. É curioso observar que as 
participantes afirmam que as próprias ‘mulheres da comunidade’ são as que 
tecem criticas e cuidam para que os limites à mobilidade feminina se 
mantenham. Para a análise, agrupei repertórios linguísticos que dão conta 
da mobilidade das mulheres em quatro eixos: danos à imagem da ativista; 
indagações sobre os resultados da ação política; acusação de infidelidade 
das casadas ou questionamento da sexualidade das solteiras; incapacidade 
dos pais e maridos de controlar as mulheres. 

Para atingir a imagem da ativista as fofocas denunciam que ela não 
está cumprindo com as atribuições de gênero, especialmente o papel de 
esposa e mãe amorosa:  

Nas comunidades tem ‘crítica’ quando a gente vai sair, dizem: 
‘oxem’ menina, pra onde tu vai? Que tanta viagem é essa? Chama de 
vadia, desocupada, perdeu o amor dos filhos, do marido, de tudo, não 
é mais aquela mulher responsável que era antes, e as companheiras, 
algumas dizem: Ah! aquela não respeita mais o marido não nessas 
alturas (apud MMTR, 1994, p. 34). 
Temos que enfrentar ainda nossos vizinhos, depois de quatro anos de 
caminhada as pessoas ainda nos chamam de mulheres desocupadas, 
dizem que lugar de mulher é no fogão cuidando das panelas. 
Chamam-nos de doidas, vadias, beatas, mulheres sem governo, que o 
marido perdeu o controle, vão para onde querem, são mulheres soltas 
no mundo (apud CRUZ, 1999, p. 61). 

Além disso, pesam sobre as mulheres mais três acusações: são vadias, 
ou seja, não têm um comportamento moral adequado às normas de gênero, 
nas quais o recato feminino, a obediência aos pais e ao marido, a discrição 
dos afetos e da sexualidade e a conformação dos limites corporais e das 
condutas são traços importantes; são desocupadas, num contexto no qual 
homens e mulheres trazem as marcas do trabalho nos corpos, nas roupas 
cerzidas, no cuidado com a terra, com a lavoura e com os animais —os(as) 
agricultores(as) falam com orgulho que trabalham para que a família tenha as 
coisas, o que comer e o que vestir; por último, vivem sem controle e sem 
governo.As ativistas são repreendidas por escapar do controle da família e 
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também dos parentes, vizinhos e da comunidade como um todo. Escolher o 
próprio destino, ser dona da sua vida, provavelmente em um espaço de 
valoração dos projetos individuais isto seria considerado uma qualidade, 
porém, não na área rural, onde os vínculos familiares, de parentesco e de 
vizinhança são fundamentais para a reprodução das pessoas e dos grupos. 

As interpelações sobre os resultados da ação política é uma estratégia 
discursiva utilizada tanto pela família como pelas demais pessoas. As 
ativistas se defrontam com uma visão mais ‘pragmática’ das outras mulheres. 
Indagações (O que vou ganhar com isso? Para que você sai, se não traz nada 
para casa?) e expectativas de ganhos materiais às quais o Movimento não 
consegue responder de forma imediata deixam as ativistas embaraçadas. 

(...) a começar da minha família mesmo, algumas criticam dizendo 
que a gente não ganha nada, só quem não tem o que fazer... Não 
sabem elas que o conhecimento vale mais do que dinheiro (apud 
MMTR, 2004, p. 90). 

Elas também relatam as aflições para manter o funcionamento dos 
grupos nos sítios e localidades. É difícil convencer as mulheres, enfrentar os 
preconceitos de que são alvo nas comunidades e conviver com a falta de 
apoio dos homens. Também é árduo encarar o machismo dos homens e das 
mulheres na comunidade e nas organizações mistas.  

As acusações de que as mulheres aproveitam os encontros para 
namorar ou trair os maridos são muito corriqueiras. Uma vez, conversando 
com as mulheres numa reunião sobre esse assunto, quase todas tinham uma 
história para contar. As pessoas dizem que elas vão namorar, vão botar 
chifre no marido ou que não têm nada para fazer. Uma delas me disse: 
“Oxem, mulher! o povo diz que Zé não é filho do meu marido e sim do 
presidente do sindicato”. 

Já as solteiras são questionadas a respeito do ‘verdadeiro estado civil’: 

(...) cobranças dos homens do meu convívio, de ser separada, ou 
casada, ou solteira (apud MMTR, 2004, p. 90). 
(...) se não namoramos, somos questionadas; se choramos e falamos 
alto e muito, somos doidas e fracas; se somos solteiras, somos 
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questionadas; se viajamos muito e recebemos alguns convites, somos 
turistas e amostradas, queremos aparecer (apud MMTR, 2004, p. 92). 

As famílias das ativistas também são recriminadas por não serem 
capazes de ‘controlar’ o ir e vir das mulheres. Na dissertação de mestrado 
de Lindalva Cruz (1999) sobre o movimento de mulheres do Brejo 
paraibano, há vários depoimentos nos quais esse tema também aparece. 
Num deles uma trabalhadora afirma: 

Na minha comunidade era triste, todo mundo dava conta da minha 
vida, pra onde eu ia sair e a hora que eu chegava... Chamavam meu 
pai de frouxo, porque deixava eu sair, minha mãe, chamavam de 
depravada porque não controlava a filha, eu fiquei discriminada na 
comunidade (apud CRUZ, 1999, p. 120–121). 

No caso dos maridos/companheiros participarem de algum 
movimento social, eles também são recriminados por deixar as mulheres 
sozinhas em casa. Ouvi de um sindicalista que algumas pessoas da 
comunidade foram avisar que ele estava saindo muito de casa para ir às 
reuniões e que se não tivesse cuidado iria levar “chifre” da mulher. 

Há muitas mulheres vivendo sozinhas na área rural, entretanto, existe 
uma vigilância para que elas, mesmo separadas, viúvas ou solteiras, não 
exerçam a sexualidade fora da união conjugal. No relatório do sétimo 
encontro do MMTR (1992), cujo tema foi a sexualidade, as mulheres 
fizeram uma lista de proibições existentes a esse respeito: mulher separada 
fazer sexo na sua casa com outro homem; mãe solteira; sexo sem casar —
entre outras. Ana Paula Portella, em pesquisa sobre corpo e saúde 
reprodutiva no Sertão de Pernambuco, mostra que há alterações 
demográficas acerca do número de filhos das famílias e um discurso 
favorável ao uso de contraceptivos, porém “qualquer mudança no 
significado de casamento e família parece ser dramática” (2002, p.17). 

Considerações finais 

As ativistas não enfrentam obstáculos quando saem de casa para 
resolver problemas relacionados à saúde, educação, trabalho ou qualquer 
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outra questão relativa à família. Joana, por exemplo, diz que o marido não a 
deixa dormir fora de casa para participar de reuniões e encontros, mas não 
se importa quando ela viaja para ‘pagar promessa’ ou acompanhar alguém 
que está doente. 

As dificuldades se instalam quando as mulheres transgridem os 
espaços delimitados socialmente para elas e assumem novas posições: não 
estão totalmente absorvidas com as suas atribuições como mãe e esposa; 
estabelecem novos vínculos interpessoais fora da família e da comunidade; 
desenvolvem novos interesses e posturas diante de suas vidas e do entorno à 
sua volta. Parece que as mulheres encontram um ambiente muito mais 
favorável, de respeito, valorização e estima nas redes de relações tecidas 
além dos sítios e comunidades onde vivem. 

No que se refere à fofoca, ela parece ser um dos recursos amplamente 
utilizados em diferentes contextos rurais para dificultar, impedir as 
transgressões, desrespeitos ou negligências às ordens morais de gênero 
pertencentes a uma dada matriz heterossexual. 

Apesar das transformações na área rural e da superação do debate 
sobre o mundo rural e o mundo urbano como instâncias isoladas, o controle 
e a regulação das condutas e dos corpos das mulheres constituem elementos 
importantes nas ordens morais de gênero. E a família, parentes, vizinhos(as) 
e a comunidade exercem vigilância para que assim continue. Ficar ‘falada’, 
‘mal-falada’, ser alvo dos ‘olhares’ ‘de alguém reparando’ são algumas das 
artimanhas a que homens e mulheres recorrem para impor sanções, 
coerções ou dificultar as escapadas e piscadelas das mulheres. 
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