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RESUMO 
O presente artigo busca discutir as relações de gênero, a divisão sexual do trabalho e as contribuições do 
movimento social de base feminista denominado “Marcha das Margaridas” na vida das mulheres do meio 
rural e em suas práticas sociais. Esta Marcha denomina‐se um movimento social organizado formado por 
um grande número de mulheres do meio rural do Brasil para se reafirmarem como sujeitos de direitos. Tal 
estratégia  visa  assegurar  reformas políticas para  fazer o país  avançar no  combate  à pobreza,  a  fim de 
proporcionar  mudanças  no  enfrentamento  à  violência  contra  as  mulheres,  na  defesa  da  soberania 
alimentar e nutricional e na formação de uma sociedade sem preconceitos de gênero, de cor, de raça e de 
etnia,  sem  homofobia  e  sem  intolerância  religiosa.  Propondo mudanças,  denunciando,  reivindicando, 
negociando ações e políticas públicas, que favoreçam na construção de um desenvolvimento sustentável 
com  justiça, democracia, por uma sociedade  igualitária Sabendo‐se que historicamente a mulher possui 
uma trajetória de precarização no trabalho, no campo há uma disparidade dessa diferença  laboral. Pelo 
fato das produtoras  rurais  serem  submidas,  com  salários muito  inferiores aos homens, essas mulheres 
aliam‐se  no movimento  Social Marcha  das Margaridas  para  reafirmarem  como  cidadãs,  em  busca  de 
mudanças  políticas  e  melhorias  de  vida.  Apresenta  um  curto  histórico  acerca  do  movimento,  suas 
reivindicações e conquistas, entre outros aspectos, a fim de esclarecer a sua relevância na constituição das 
mulheres como sujeitos históricos e sociais. Escolheu‐se como unidade de pesquisa o meio rural da cidade 
de Porteirinha, situada no norte de Minas Gerais, por ser uma cidade com grande atuação na luta sindical 
pelas mulheres do campo participantes do movimento. Os resultados apontam que o comprometimento 
em movimentos sociais que  lutam pelos direitos civis e políticos das mulheres, tais como a “Marcha das 
Margaridas”, têm  levado a alterações substanciais na prática social e a visão de mundo dessas mulheres 
produtoras rurais. 
 
Palavras‐chave: produtora rural, movimento social, prática social, relações de gênero. 
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Resumo 

O presente artigo busca discutir as relações de gênero, a divisão sexual do trabalho e as contribuições do 
movimento social de base feminista denominado “Marcha das Margaridas” na vida das mulheres do meio 
rural e em suas práticas sociais. Esta Marcha denomina-se um movimento social organizado formado por 
um grande número de mulheres do meio rural do Brasil para se reafirmarem como sujeitos de direitos. Tal 
estratégia visa assegurar reformas políticas para fazer o país avançar no combate à pobreza, a fim de 
proporcionar mudanças no enfrentamento à violência contra as mulheres, na defesa da soberania 
alimentar e nutricional e na formação de uma sociedade sem preconceitos de gênero, de cor, de raça e de 
etnia, sem homofobia e sem intolerância religiosa. Propondo mudanças, denunciando, reivindicando, 
negociando ações e políticas públicas, que favoreçam na construção de um desenvolvimento sustentável 
com justiça, democracia, por uma sociedade igualitária Sabendo-se que historicamente a mulher possui 
uma trajetória de precarização no trabalho, no campo há uma disparidade dessa diferença laboral. Pelo 
fato das produtoras rurais serem submidas, com salários muito inferiores aos homens, essas mulheres 
aliam-se no movimento Social Marcha das Margaridas para reafirmarem como cidadãs, em busca de 
mudanças políticas e melhorias de vida. Apresenta um curto histórico acerca do movimento, suas 
reivindicações e conquistas, entre outros aspectos, a fim de esclarecer a sua relevância na constituição das 
mulheres como sujeitos históricos e sociais. Escolheu-se como unidade de pesquisa o meio rural da 
cidade de Porteirinha, situada no norte de Minas Gerais, por ser uma cidade com grande atuação na luta 
sindical pelas mulheres do campo participantes do movimento. Os resultados apontam que o 
comprometimento em movimentos sociais que lutam pelos direitos civis e políticos das mulheres, tais 
como a “Marcha das Margaridas”, têm levado a alterações substanciais na prática social e a visão de 
mundo dessas mulheres produtoras rurais. 
 
 
Palavras Chaves: produtora rural, movimento social, prática social, relações de gênero. 
  
  
 
1 Introdução 

O presente artigo, parte da pesquisa de mestrado realizada no Programa de Pós-

Graduação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG, 

aborda divisão sexual do trabalho e as relações de gênero no meio rural, destaca o 

movimento social rural feminino denominado “Marcha das Margaridas” na vida das 

mulheres lavradoras da cidade de Porteirinha, Estado de Minas Gerais e identifica e 

                                                 
1 Pesquisa realizada com recursos do Programa Institucional de Fomento à Pesquisa do CEFET-MG – 
PROPESQ e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG 



analisa, em seus limites, as contribuições desse movimento na constituição da visão de 

mundo e na prática social dessas mulheres lavradoras participantes da marcha.  

A precarização nas relações de trabalho no meio rural sempre foi extrema, com 

salários e direitos muito aquém daqueles auferidos pela sociedade industrial em geral. 

Nesse contexto insere-se a presença da mulher, ainda que subsumida, mas sempre 

presente na atividade laboral no campo. As mulheres que vivem no meio rural possuem 

uma trajetória marcada por uma exclusão social que as leva a se distanciar da sociedade 

por meio de rupturas consecutivas destacando-se, nesse contexto, historicamente, a 

dominação masculina. Tal situação é evidenciada ainda mais na falta de direitos e de 

formação e qualificação profissional adequados, do preconceito e opressão sofridos pela 

sua condição feminina, e, ainda, pelo fardo da dupla jornada laboral entre a lavoura e o 

trabalho doméstico.  

Como estratégia de resistência, as mulheres camponesas vêm demarcando 

fortemente o espaço político por meio dos movimentos sociais e sindicatos. Destaca-se 

nesse cenário de movimentos sociais que lutam pelos direitos das mulheres a "Marcha 

das Margaridas”.  Tal movimento possui uma ampla ação estratégica das mulheres do 

campo, da floresta e das águas, para conquistar visibilidade, reconhecimento social e 

político e cidadania plena. Promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Agricultura - CONTAG, Federações e Sindicatos, a Marcha se firmou na agenda do 

Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR.  

O movimento das mulheres do meio rural “Marcha das Margaridas”, auxilia para 

a quebra de paradigmas enraizados na sociedade e altera a forma de pensar, a visão de 

mundo e propicia conquistas substanciais para as mulheres do campo. Ainda que não 

consigam romper com os padrões hegemônicos da sociedade machista, sexista e 

patriarcal, são inegáveis as contribuições que esse movimento está propiciando no meio 

rural, pois reflete a busca das mulheres do campo e da floresta pelo fim da desigualdade 

e superação das iniquidades entre homens e mulheres. 

Os dados empíricos foram levantados a partir de entrevistas semiestruturadas 

com mulheres lavradoras participantes na Marcha e com a líder sindical do movimento. 

A base das construções teóricas para análise dos dados empíricos está fundamentada na 

Sociologia do Trabalho Francesa, fortemente influenciada pelos pressupostos marxistas. 

Basicamente os conceitos sobre Divisão Sexual do Trabalho, apresentados por Hirata 

(1998; 2002; 2007; 2209) e Kérgoat (1986; 1996; 2003; 2009).  



A análise dos dados empíricos e dos discursos das entrevistadas foi realizada a 

partir de uma perspectiva crítica dialética que procura desvendar, mais que os conflitos 

das interpretações, o conflito dos interesses (GAMBOA, 2010, p.107). Destaca-se neste 

estudo a utilização de técnicas da pesquisa etnográfica, pois visa a descrição detalhada 

dos fatos, da visão de mundo e dos conflitos dos sujeitos envolvidos (VELHO, 1978). 

Também a Análise Crítica de Discurso Textualmente Orientada (ADTO), proposta por 

Fairclough (2001), foi utilizada como forma de se apreender o sentido dado à realidade 

pelas entrevistadas, após sua participação na “Marcha das Margaridas”. 

 

2 As relações de gênero e a divisão sexual do trabalho no campo. 

 Nas sociedades pré-históricas já havia um padrão de organização social baseado 

na repartição distinta de tarefas entre homens e mulheres, segundo Hériter (1997:24). 

Tal divisão “[...] nasce de limitações objetivas e não de predisposições psicológicas de 

um ou outro sexo para tarefas que desse modo lhe são atribuídas”. Devido a falta de 

força física, a limitação das mulheres, principalmente no período de gestação e parto, e 

sua imobilidade durante a amamentação, a necessidade e o cuidado com as crianças s 

impedem de dedicar-se à caça. 

 Segundo Engels (2012) a família pré-monogâmica surgiu no limite entre o 

estado selvagem e a barbárie, no qual o casamento por grupos é o estado selvagem e a 

monogamia é da civilização.  

A divisão do trabalho na família cabia ao homem à mobilidade e a 

disponibilidade de obtenção dos alimentos para sua família e os instrumentos para o seu 

trabalho, já a mulher conservava seus utensílios domésticos, Engels (2012). Corrobora 

Hériter (1997:24) a mobilidade e a disponibilidade físicas necessárias ao caçador são 

atributos reconhecidos dos homens por oposição às mulheres. E esse confinamento 

espacial das mulheres as conduzem a recolha de alimentos criando-se, assim, duas 

esferas de trabalho distintas: uma esfera de trabalho masculina externa ao meio 

doméstico e uma esfera de trabalho feminina limitado ao meio privado. Nesse sentido, 

“a primeira divisão sexual do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para 

procriação dos filhos”. Engels, (2012, p.67).  

Para Quirino (2011, p. 43), 

 

[...] evidencia-se, ainda que não de forma declarada, certo determinismo 
biológico, pelo qual se deduziria que as mulheres no trabalho são inferiores 
por natureza e que a sua submissão na sociedade tem uma base concreta na 



sua conformação biológica. Portanto, difícil ou mesmo impossível de ser 
suplantada. 

  

 Engels (2012, p.70-71) ressalta a opressão de classes e de sexos: 

 

(...) o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com 
o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na 
monogamia; e a primeira opressão de classes, com a opressão do sexo 
feminino pelo masculino. (ENGELS, 1977, p.70-71). 

 

 Engels evidencia que a raiz material da opressão da mulher não tinha como 

causa básica a constituição do corpo, mas era fruto de determinadas relações sociais que 

se assentavam na divisão do trabalho e na exploração de uns pelos outros.  

Segundo Marx e Engels,  

 
primeiro, na comunidade tribal, a divisão do trabalho se baseia na diferença 
dos sexos. Depois, toma por base as diferenças de forças físicas entre os 
indivíduos de ambos os sexos. Com o surgimento da divisão entre cidade e 
campo, as imposições naturais se tornam secundárias e avultam as condições 
sociais propriamente ditas. A formação da classe dos comerciantes, separada 
dos produtores, faz avançar ainda mais o processo da divisão social do 
trabalho. Desse processo se origina a propriedade nas suas diversas formas, 
desde a propriedade comunal tribal até a propriedade privada burguesa. 
Divisão do trabalho e propriedade são termos idênticos. (MARX e ENGELS, 
1984, p.XXXVIII). 
 

Complementando tal assertiva, Quirino (2011, p. 44) esclarece que  “a questão 

da opressão da mulher deixa de ser do domínio da biologia e é inserida no domínio da 

história, da cultura, tornando possível assim vislumbrar a sua superação por meio da 

ação política, pois se não é algo natural, pode ser superada.” 

Hirata e Kérgoat (2001, p. 599) definem a divisão sexual do trabalho como 

 
[...] a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais 
entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência 
da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e 
socialmente. Tem como características a designação prioritária dos homens à 
esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a 
apropriação pelos homens das funções com maior valor social adicionado 
(políticos, religiosos, militares etc.). 

 

Mediante tal assertiva as atividades realizadas pelas mulheres no espaço privado 

não são consideradas como trabalho de importância e relevância econômica e a 

atividade de trabalho produtivo é algo que não lhe cabe. 



Já no contexto rural Schwendller (2002, p. 2) evidencia que a divisão sexual do 

trabalho acontece desde muito cedo e os meninos e as meninas aprendem determinadas 

funções específicas inerentes à sua constituição biológica. 

 
A educação na família constitui-se num importante espaço de construção de 
gênero, onde os pais educam as meninas e os meninos para determinadas 
funções sociais, gostos, competências. Na cultura do campo, geralmente, a 
menina aprende com a mãe, as lidas de casa, os cuidados para com os filhos, 
o preparo da horta, aprendendo raramente, a discutir política, planejar a 
produção, negociar e comercializar o produto. Isto cabe ao filho homem, o 
qual também, muitas vezes, não aprende as lidas da casa e o cuidado com as 
crianças. 

 

A divisão dos papéis entre homens e mulheres se constrói, assim, dentro dos 

lares por meio da divisão do trabalho, no qual as tarefas domésticas realizadas pelas 

mulheres não são reconhecidas como trabalho e, “[...] mesmo a mulher participando do 

trabalho produtivo, este é muitas vezes visto como uma ‘ajuda’”. (SHWENDLLER, 

2002, p.2) 

Porém, nas abordagens desse mesmo autor, no meio rural a mulher tem 

conquistado uma presença participativa na esfera pública, trazendo sua contribuição nas 

esferas do trabalho, nos movimentos sociais e na educação.  

Conforme atestam Salvaro (2004) e Melo (2001), nos assentamentos rurais 

destaca-se a dupla e/ou tripla jornada de trabalho da mulher assentada, que trabalha o 

dia todo na lavoura e no fim da tarde retorna ao seu lar para lidar com os afazeres da 

casa e os cuidados das crianças. Quando se encontra inserida nos movimentos sociais e 

em cooperativas de trabalho sua carga, então, é triplicada.  

Segundo Abramovay (2000, p. 348), na divisão sexual do trabalho,  a mulher é 

responsável pela reprodução social do seu grupo familiar, tanto no trabalho doméstico, 

quanto na força de trabalho produtivo. A mulher no meio rural exerce funções de 

adubação, capinação, colheitas, podas, além de secar , malhar, ensacar o feijão (e outros 

grãos), cuidar das pequenas criações, torna-se responsável por todo trabalho ao seu 

entorno etc., no entanto, não obstante sua relevância na produção agrícola, seu trabalho 

ainda permanece invisível (ABRAMOVAY, 2000:349). 

Pacheco (2002, p. 43) defende a necessidade da mulher trabalhadora do campo o 

reconhecimento do seu trabalho, pois, “[...] o paradigma dominante na economia reforça 

essas desigualdades duplamente: ignora o trabalho reprodutivo não pago, tornando 

invisível a maior parte do trabalho feminino, e ignora a divisão sexual do trabalho” . 

Diante disso, 



subestimam-se e desconhecem a presença do trabalho feminino na População 
Economicamente Ativa (PEA) agrícola, na medida em que grande parte 
dessas mulheres trabalha ajudando a unidade familiar, sem uma remuneração 
específica. Os trabalhos considerados ajuda são tipicamente femininos, que, 
por não serem trocados no mercado, não tem valor por si mesmo, mas 
contribuem para a produção geral da força do trabalho (ABRAMOVAY, 
2000:349). 

 

Para a mesma autora (ABRAMOVAY, 2000, p.351), na agricultura a divisão 

sexual do trabalho e as relações entre homens e mulheres não são construídas com base 

nas características biológicas, mas num produto social que legitima as relações de poder 

que se forma no processo histórico e pode ser transformado. No entanto, 

 

os padrões culturais e sociais, que limitam a contribuição das mulheres para a 
agricultura, sustentando normas de comportamento e valores rígidos [...] 
criam obstáculos ao acesso da mulher à terra, crédito, capacitação, assistência 
técnica e a comercialização dos produtos. (ABRAMOVAY, 2000, p.351). 

 

Essas restrições favorecem a invisibilidade do trabalho feminino no meio rural, 

dificultam o seu acesso à educação e formação profissional adequados e perpetuam 

diferenças entre homens e mulheres como naturais e imutáveis, criando nas mulheres 

um sentido de inferioridade e de limitação.  

 

3 A Marcha das Margaridas: breve histórico 

 Nas décadas de 1970-1980 ocorreram várias lutas pelos direitos das mulheres no 

campo. Destaca-se nesse contexto Margarida Alves, produtora rural, cuja história de 

lutas e morte trágica , inspirou, e ainda inspira, trabalhadoras rurais em todo o Brasil.  

 Margarida Alves nasceu em 05 de Janeiro de 1933, em lagoas, Estado de 

Pernambuco. Era defensora dos direitos humanos, sempre trabalhou no campo e estava 

a frente dos movimentos sociais em busca de direitos trabalhistas. Em sua luta no 

sindicato, pela melhoria de vida dos trabalhadores rurais, liderou mais de cem processos 

trabalhistas contra a então Usina de Açúcar de Pernambuco, entrando em confrontos 

diretos várias vezes com os proprietários da empresa. 

A sindicalista não se intimidava com esses conflitos, dizendo, várias vezes em 

seus discursos, que estava sendo ameaçada. Um dia antes de ser morta, Margarida 

discursou num evento e deixou claro que estava recebendo ameaças .Assim, em 12 de 

Agosto de 1983 foi assinada com um tiro no rosto na porta de sua casa, diante de seu 

marido e filho, familiares e vizinhos. 



Tal fato abalou, não só os produtores rurais, mas também a opinião pública de 

todo o país. Desde então, Margarida Alves tornou-se o símbolo de luta das mulheres 

rurais e seu nome lembrado em todo o Brasil, pela “Marcha das Margaridas”, 

movimento de luta e reinvindicações dos direitos da mulher trabalhadora rural. 

A “Marcha das Margaridas” “[...] surgiu da grande necessidade que as mulheres 

trabalhadoras rurais do campo e da floresta têm pela igualdade de gênero”, segundo 

Fernandes, (2012, p.31). Trata-se de uma ampla ação estratégica das mulheres do 

campo, da floresta e das águas, para conquistar visibilidade, reconhecimento social e 

político e cidadania plena.  

Promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

CONTAG, Federações e Sindicatos, a Marcha se firmou na agenda do Movimento 

Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR e das organizações 

parceiras, movimentos feministas e de mulheres trabalhadoras, centrais sindicais e 

internacionais. Realizada a partir do ano 2000, a “Marcha das Margaridas” se 

consolidou na luta contra a fome, a pobreza e a violência sexista no campo.  

Em seu primeiro ano, a “Marcha das Margaridas” articulada com a Marcha 

Mundial das Mulheres, contou com a participação de cerca de 20 mil trabalhadoras; em 

2.003, foram mais de 40 mil participantes. Conforme a CONTAG (2015), em 2007, 

aconteceu a terceira “Marcha das Margaridas”, a maior manifestação pública rural 

ocorrida até aquele momento, com a participação de 50 mil manifestantes. Em 2011, a 

Marcha aconteceu com a participação de mais de 60.000 participantes. Em 2015 a 

Marcha contou com 70.000 produtoras rurais nas ruas de Brasília – DF. As mulheres do 

campo e da floresta puderam demonstrar sua capacidade de participação coletiva num 

ato político. Esta grande ação coletiva teve a estratégia de unir mulheres vindas de 

diferentes lugares do país, diferentes raças e origens.  

A Marcha das Margaridas nesse processo de lutas vem conquistando e mudando 

o Plano Nacional Político Brasileiro para as mulheres do campo2.  

 

4 As alterações na Prática Social das mulheres participantes da Marcha das 

Margaridas 

Para se compreender como a Marcha das Margaridas alterou  a prática social das 

mulheres de Porteirinha, é necessário antes, apreender o seu conceito. 

                                                 
2 Ver conquistas no site http//WWW.contag.com.br 



A expressão Prática Social ou práxis na visão de Marx pode ser atribuída, “em 

geral, a ação, à atividade livre, universal, criativa e auto criativa, por meio da qual o 

homem cria, faz e produz transformando seu mundo humano e histórico e decorrente a 

isso transforma a si mesmo” (BOTTOMORE 2001, p.460).  

Segundo Lobkowicz (1967, p.9), “a palavra práxis é de origem grega, refere-se a 

todos os tipos de atividade que o homem livre tem a possibilidade de realizar, em 

específico a todas as atividades políticas”.  

Também Aristóteles procurou a dar um significado mais preciso à palavra práxis 

como um conhecimento prático, nas dimensões econômica, ética e política, que se opõe 

à teoria e à poiesis: Para este filósofo, há uma divisão das ciências ou dos 

conhecimentos teórico, prático e da poiesis (o “produtivo”), que se distinguem pela sua 

finalidade ou objetivo. “[...] para o conhecimento teórico, o objetivo é a verdade; para o 

conhecimento da poiesis, a produção de alguma coisa, e, para o conhecimento prático, a 

própria ação (BOTTOMORE 2001,460).” 

Assim, para Marx e Engels a práxis se opõe às ideologias, pois.  

 
[...] a essência do homem é o conjunto de relações sociais. A conformação 
corpórea natural é condição necessária do ser homem. Não é condição 
suficiente. A humanização do ser biológico específico só se dá dentro da 
sociedade e pela a sociedade. A premissa de que parte a ciência positiva da 
história são os indivíduos reais, sua ação e condições reais de vida (MARX e 
ENGELS, 1984:XXIV). 

 

Dessa forma a concepção materialista de Marx e Engels desfaz construções 

teóricas da cosmovisão e, consequentemente, transforma o método de pensar o real. 

Nesse processo, o homem pratica ações no mundo de fenômenos materiais por meio de 

sua consciência e capacidade de refletir. 

 Para Triviñus (2006, p. 122), 

 
[...] o tipo de prática desenvolvida frente a um determinado fenômeno 
material, origina o reflexo na consciência, relativamente, semelhante no nível 
de complexidade, ao da prática desenvolvida frente a determinado fenômeno 
material.  
 

 Assim, como não vive isoladamente, o ser humano, pensado em sociedade será 

um espelho das relações sociais de que participa com o intuito de sobreviver, pois, a 

prática social, é uma unidade da teoria e da prática, na qual “o homem é aquilo que 

produz e como produz”, se relacionando com o mundo e com os outros homens 

produzindo suas condições de existência (GALLO, 2009, p.14). 



Assim, se as relações sociais determinantes da sociedade forem igualitárias e 

solidárias, a organização social que se resultará será igualitária, mas, se a sociedade está 

baseada na exploração e na dominação, certamente o resultado será na fragmentação de 

classes, ou seja, no domínio de uns sobre os outros.  

Em se tratando da vida das mulheres do campo, essa sempre foi calcada na 

desigualdade e opressão dos homens sobre as mulheres. Como a sociedade e sua 

organização não são frutos das ideias, mas, sim dos relacionamentos que o ser homem 

trava com a natureza e com os outros semelhantes, pela luta pela sobrevivência, as 

mudanças sociais não são frutos das ideias, mas sim das práticas sociais que as 

determinam. 

Para explicitar as mudanças na prática social das mulheres participantes das 

Marcha das Margaridas, foi realizada uma pesquisa de observação participante na quinta 

Marcha realizada em Agosto de 2015, da cidade de Porteirinha, no norte do Estado de 

Minas Gerais até Brasília, no Distrito Federal. Aproximadamente 40 mulheres seguiram 

de ônibus fretado pelo sindicato e viajaram cerca de 814 quilômetros, para mostrar sua 

força e determinação na luta pelos seus direitos sociais e para se constituírem como 

sujeitos protagonistas da própria história. Fato novo para muitas mulheres que, até 

então, tinham baixa autoestima, eram subjugadas pela sociedade sexista e patriarcal que 

as relegavam a meras coadjuvantes e seres invisíveis no meio rural. 

As restrições atribuídas às mulheres, sobretudo em relação ao acesso à terra, ao 

crédito, à assistência técnica, à capacitação profissional e a outros direitos civis e 

sociais, segundo Ambramovay (2000:351) são corroboradas por duas entrevistadas: 

Maria de Lourdes3, uma pequena produtora rural de 52 anos, casada e mãe de três filhos 

e Maria Socorro, 46 anos, viúva, também mãe de três filhos e que há 08 anos participa 

do movimento, relatam o quanto participar da Marcha contribuiu para sua mudança de 

vida e dá pistas de que profundas alterações aconteceram em suas visões de mundo. Os 

desabafos visivelmente críticos e politizados revelam mulheres conscientes de seus 

direitos, atentas a uma agricultura sustentável e para a ecologia, alertas à situação 

precária dos pequenos produtores rurais e à falta de políticas públicas eficazes para a 

agricultura familiar, além de uma consciência crítica de seus direitos: 

(...) fiquei na Cooperativa do Grande Sertão fazendo papel de mobilizadora 
das comunidades no fornecimento de frutas. Foi outra coisa bacana, nós 
faziamos a rota e passavamos de caminhão recolhendo as frutas, né. Eram 

                                                 
3 Os nomes apresentados são fictícios a fim de preservar as identidades das entrevistadas . 



Umbú,  Manga, Siriguela, Acerola, Tamarindo daqui do Sertão. (Maria de 
Lourdes -Produtora Rural  e Sindicalista – agosto/2015) 
 
Eu digo que já melhorou muito, sabe? principalmente a luta das mulheres já 
melhorou muito a situação. Tem os empréstimos, acesso ao crédito... deu 
uma melhorada, mas ainda falta muita coisa. Enquanto o governo investe 20 
milhões na agricultura familiar, ele investe 200 milhões no agronegócio e 
destrói tudo que a gente faz. Eles produzem pros outros comerem,querem 
comer o que nós produzimos. Então o governo tinha que investir mais no 
projeto sustentável. Mas, eles investem mais no agronegócio que está 
provado que não é um projeto sustentável. Destrói a terra, a saúde do ser 
humano... (Maria de Lourdes. Produtora Rural - Coordenadora do Coletivo 
de Mulheres do Norte de Minas Gerais). 
 
Nossa tem uma produção diversificada demais, artesanato de semente, casca 
de pau, argila, uma diversidade muito grande, doces de todos os tipos, 
rapadura, licor de Genipapo muito bacana a produção das mulheres no norte 
de Minas.  Agora, eu te falo a infra-estrutura pra 3000 mulher não é fácil a 
gente se desdobra na história das mulheres, a atividade da entidade  que te 
libera,dá atenção as famílias, organização das mulheres e difícil.Estou 
sofrendo um dilema muito grande, nós temos uma parceirona que trabalha 
com tratamento alternativos e colocou três projetinhos pra desenvolver na 
nossa mão e eu não estou dando conta de desenvolver. Criou os grupos mais 
os grupos não desenvolve, a gente tem que ficar puxando este grupos, senão 
não anda. As mulheres já cresceram muito, se você chamá-las  pra falar igual 
estou falando aqui, nossa! já tivemos um avanço danado, as mulheres nem 
saiam da cozinha.Agora não, elas conversam e falam e contam o que tem pra 
contar. Mais, é muita coisa e a gente tem que dar conta. Tá pesado porque 
está no norte de Minas Gerais todo e as mulheres vão evoluindo e vão 
ficando exigente também, né! E ai,  nós exigimos  de nós mesmo, né! (.Maria 
de Lourdes – produtora e sindicalista). 

  

Maria de Lourdes expressa em seu relato a mudança em sua prática social em 

prol da sua comunidade, confirmando os escritos de Engels e Marx, na qual a “práxis” 

do homem concreto é aquela que age e cria consciência crítica. 

Já Maria do Socorro: 

Também nesses espaços a gente cresce muito, tanto quanto na melhor 
qualidade de vida e renda. É uma discussão que a gente faz também na 
questão política, hoje não entendemos muito da política, mas antes a gente 
era muito pior. Aí, a gente tem acesso no âmbito da política brasileira. Ajuda 
a despertar quanto aos nossos direitos e ajuda também nos nossos deveres, 
isso graças ao nosso coletivo e nossas Marchas e aí nós conseguimos 
diferenciar uma coisa da outra. O direito de ser cidadão, o direito de ir i vir e 
o direito das políticas públicas que antes a gente não conhecia e hoje a gente 
tem mais conhecimento. Temos que melhorar muito, ainda desejamos muito 
mais, isso melhorou muito depois de nossa participação. (Maria do Socorro. 
Produtora Rural) 

 

Maria do Socorro, fala também com orgulho de uma das colegas que, já idosa, 

rompeu com a opressão imposta pelo pai, pelo marido, pela própria sociedade, pelo 

exaustivo trabalho doméstico e cuidados com os filhos, filiou-se ao sindicato e hoje 



participa do movimento, dos eventos da igreja e, ainda assim, continua no trabalho da 

lavoura: 

 

Você pode ver olha a idade dela com 67 anos está aqui, não é pra todas as 
mulheres da idade dela, mas ela está aqui. O pai dela não deixava ela sair, o 
marido não deixava ela sair e ainda é mãe de 10 filhos. Então, pra gente do 
movimento é um orgulho, você precisa saber das histórias de vida que ela 
conta, as musicas que ela canta é um orgulho. Nós somos de um 
assentamento de reforma agrária, e lá tem uma associação e uma igreja Nossa 
Senhora das Oliveiras. Nós que organizamos a novena que está acontecendo 
lá, hoje é o quinto dia, no sábado vai ter uma festa. Nós estamos aqui hoje, e 
depois quando a gente chegar lá, vamos pegar no batente. (Maria do Socorro, 
produtora rural)  

 

O discurso de Maria do Socorro, ao relatar a situação de sua amiga, proibida de 

sair de casa pelo pai e pelo marido, revelam traços das relações sociais conflituosas e 

antagônicas entre homens e mulheres, demonstrando que, também no meio rural, “a 

educação na família constitui-se num importante espaço de construção de gênero, onde 

os pais educam as meninas e os meninos para determinadas funções sociais, gostos, 

competências ( SCHWENDLLER, 2002, p. 2)." Também, ao cuidar da casa, do marido 

e de dez filhos e continuar na labuta com a terra, a lavradora tem o seu trabalho 

duplicado, confirmando a tese de Quirino (2015, p.07) quando afirma que “[...] na 

sociedade capitalista atual a mulher padece de uma dupla carga: a opressão, traduzida 

no preconceito e na marginalização pela sua própria condição feminina e por outro lado, 

na exploração econômica, por estar inserida na dupla jornada de trabalho como 

trabalhadora assalariada e doméstica” (grifos da autora). 

Tal assertiva também retrata o posicionamento de Toledo (2007, p. 2) quando 

ressalta que as mulheres “[...]. mantêm uma dedicação tanto no trabalho remunerado 

como no trabalho doméstico, e vivem por isso, uma grande frustação, mal-estar, 

insatisfação. Não mudam de posição na estrutura social, mas meio que ocupam duas 

posições ao mesmo tempo.”  

No entanto, Ana Beatriz, 65 anos, casada, militante do movimento, revela que 

pouco a pouco, além da alteração da visão de mundo que lhe dá clareza de seus direitos 

e de protagonismo na vida do campo, também a prática social dessas mulheres 

lavradoras vem mudando. Mesmo discurso é revelado por Maria José, 60 anos, casada, 

04 filhos, que hoje se sente “empoderada” para “bater de frente” com quer que seja que 

coloque em risco seus direitos: 

 



Ah... Pra mim mudou muitas coisas! Tive um conhecimento muito 
“aproveitativo”. Muitas vezes a gente não conhecia e não sabia dos direitos 
que a gente tinha. Às vezes, a gente ficava calada diante das situações, a 
gente não tinha como responder. Hoje, a gente tem um conhecimento e pode 
“bater de frente” com a situação.(Maria José, produtora rural) 

 

Evidencia-se nesses poucos relatos que a vivência no movimento e os 

conhecimentos advindos dessa experiência têm levado as mulheres participantes da 

“Marcha das Margaridas” a mudarem sua prática social, posicionando-se mais 

criticamente diante da realidade que as cercam. Isso se deve às ampliações realizadas 

em suas visões de mundo diante da constatação das inúmeras possibilidades que o 

mundo oferece além dos muros de suas casas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Evidencia-se nesse artigo que a as relações de gênero e a divisão sexual do 

trabalho, ao longo do tempo permanecem e trazem em seu bojo a dominação masculina. 

As falas das entrevistadas revelam que mulheres lavradoras são subsumidas nas 

relações de trabalho e evidenciam um trabalho duplicado ao cuidar da casa, do marido e, 

quase sempre, de inúmeros filhos, além de trabalharem no serviço pesado da lavoura. 

Relegadas a apêndices dos maridos, pais e filhos, essas mulheres são oprimidas por sua 

condição feminina e exploradas economicamente quando seu trabalho no campo não é 

remunerado, seus direitos sobre a terra, à capacitação profissional, ao crédito e outros, 

são negados, perpetuando as relações conflituosas entre homens e mulheres na 

sociedade. 

O desenvolvimento científico e tecnológico que tem favorecido o acesso à 

informação e os movimentos sociais rurais, em destaque a “Marcha das Margaridas” 

tem contribuído para que a visão de mundo e a prática social das mulheres lavradoras, 

vêm se modificando ao longo do tempo, fato constatado na presente pesquisa. 
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