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Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar as relações de gênero no meio rural, em 

particular no âmbito territorial definido com de circunscrição do programa nacional de 

regularização fundiária intitulado Terra Legal. Foram estudadas as relações de poder com 

vistas a igualdade de gênero, tanto no âmbito das ocupações coletivas e individuais, como 

também em relação às etapas antecedentes e posteriores à titulação da terra. Buscamos 

apresentar estratégias de empoderamento feminino e relacionar a importância deste e seu 

possível impacto no tocante às questões de preservação ambiental, desenvolvimento de 

cultura efetiva por meio da exploração direta, melhoria da qualidade de vida das famílias 

e sustentabilidade dos objetivos do programa. Para tanto, nos valemos de bases de dados 

do governo federal, inclusive os obtidos por meio de parceria com instituições 

internacionais, governos estaduais, organizações não governamentais, pesquisa 

acadêmica independente e entrevistas de profundidade realizadas no campo. 
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Abstract 
 

The objective of this work is to investigate gender relations in the rural areas, particularly 

in the territorial scope of the national land regularization program, titled Terra Legal. 

Power relations with a view to gender equality were studied, both in collective and 

individual occupations, as well as in relation to the stages preceding and following the 

titling of the land. We seek to present strategies of female empowerment and relate the 

importance of this and its possible impact on the issues of environmental preservation, 

development of effective culture through direct exploitation, improvement of the quality 

of life of the families and sustainability of the objectives of the program. To do so, we 

use federal government databases, including those obtained through partnerships with 

international institutions, as well as the information incomed from state governments, 

nongovernmental organizations, independent academic research, and in-depth field 

interviews. 
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