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O Movimento de Mulheres Agricultoras do Mato Grosso do Sul foi uma organização 

social que, apesar de seus poucos anos de existência - 1979 - 1993, provocou reações 

sociais significativas às ações que promoveu. Para pensar na sua formação, temos que 

visualizar o nascimento de um Movimento Social utópico que tinha no seu bojo um 

contramodelo da sociedade existente, não um pensamento de futuro, mas uma forma de 

encarar o presente. Presente que se desponta de várias formas e entre elas está a luta da 

questão de gênero. 

O campo brasileiro  viveu momentos de grandes reflexões nas décadas de l950 e 

l960. Foi o início da reestruturação dos sindicatos e das ligas camponesas, que davam 

ênfase às lutas pela regulamentação das relações no campo. Relações estas que são as 

trabalhistas, de posse da terra, e de reforma agrária. Mas havia uma visão de que essas 

lutas eram fruto das relações atrasadas no campo, pois com o desenvolvimento econômico 

e social, a agricultura familiar tenderia a desaparecer. 

Na década de 1970, predominava, nos debates acadêmicos, a visão de que a 

agricultura familiar era funcional ao capitalismo, ou seja, sua função para o desenvolvimento 

industrial e urbano era liberar trabalhadores para as cidades e fornecer alimentos mais 

baratos, já que a mão-de-obra no campo era mais barata e se utilizavam poucos insumos. 

Aqueles que se contrapunham e essas visões, por sua vez, não acreditavam que a 

agricultura familiar tivesse essa capacidade, pois diziam que ela não conseguiria responder 

aos estímulos para alcançar a produtividade de que o Brasil industrial necessitaria para o 

abastecimento interno de produtos agrícolas e a criação de divisas com a exportação. 

Nos anos 80, mudou-se o debate, tendo em vista a década anterior. O Estado tinha 

investido maciçamente na tecnificação da agricultura e, com isso, obtivera uma mudança 

radical, porém conservadora no sistema produtivo no campo, cujas principais conseqüências 
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foram o aumento da concentração de terras, o assalariamento rural, a destruição do meio 

ambiente, entre outros. Nessa época, chegou–se a propagandear que, no Brasil, não havia 

mais necessidade de reforma agrária, pois se esperava que esse modelo agrícola baseado 

nas grandes propriedades tecnificadas desse conta da produção tanto para o mercado 

interno como para o mercado externo, sobrando para alguns agricultores familiares a 

integração ao chamado complexo agroindustrial, enquanto, para a maioria, restaria a 

chamada agricultura de subsistência, prenúncio da marginalização completa e da expulsão 

da terra. Os agricultores familiares, então chamados de pequenos produtores rurais, que 

produzem em regime de economia familiar, eram um setor que ainda estava vivo, 

produzindo, organizado em um determinado modo de vida e querendo se mobilizar para 

reivindicar políticas públicas que o apoiassem, para disputar recursos no conjunto da 

sociedade. Como coloca Touraine: 

“Não se deve tomar a sociedade pelo que ela é, pelas suas formas 

de organização e suas regras de funcionamento. O que aparece 

como quadro dos comportamentos sociais é, em realidade, o 

resultado sempre limitado, frágil e mal integrado dos conflitos e das 

transações que se formam entre classes e forças sociais delas 

derivadas e que são os atores da historicidade de uma sociedade, 

atores que animam e interpretam o sistema da ação histórica de uma 

sociedade, Isto é, seu campo social e cultural de desenvolvimento."1

O Movimento de Mulheres Agricultoras de Mato Grosso do Sul acompanhou a 

trajetória dos movimentos de mulheres ao nível nacional. A reflexão sobre a necessidade de 

discutir a especificidade feminina já estava presente na década de 80. 

A concepção de movimentos sociais trabalhada por Alain Touraine no livro 

organizado por Marialice Foracchi e José de Souza Martins2 é a de que ela não se expressa 

em termos de contradições, mas de conflitos. Não opõe a sociedade do futuro à do 

presente. Não isola as relações de classe da historicidade de uma sociedade. As classes 

em presença estão em luta pelo controle de um sistema de ação histórica. Um movimento 

ANPUH – XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Londrina, 2005.

2



popular não é mais analisado como agente de uma sociedade futura, mas como campeão 

de um contramodelo de sociedade colocado no mesmo campo de historicidade do modelo 

dominante. 

Todo movimento social, seja de uma classe dirigente ou de uma classe dominada, 

contém em si a utopia da sociedade transparente e racional, sociedade sem classes, 

certamente marcada por tensões e oposições, que permanecem sempre interiores a um 

modelo racional e humano de organização social. 

A presença constante dos movimentos sociais populares conduz à recusa da idéia 

de que seu sentido histórico só lhes pode ser dado de fora. É, sem dúvida, impossível 

defender uma tese espontaneísta que esqueceria o caráter dominante da classe superior e 

o fato da alienação; mas é também impossível afirmar que só um instrumento político, 

apoiado em uma teoria científica da história, é capaz de conduzir o movimento social além 

da reivindicação reformista e do esforço por uma melhor integração social. 

Nesta relação, o Movimento estava acreditando na possibilidade de conseguir, 

realmente, mudar a forma de como a sociedade enxergava a mulher trabalhadora rural em 

Mato Grosso do Sul, no sentido de iniciar uma discussão de gênero capaz de fazer com que 

elas avançassem na conscientização política de classe e de gênero. O grande objetivo era 

mudar o estilo de vida de um grande número de trabalhadoras rurais que acreditavam que, 

só ficar em casa lavando, passando e ir para a roça, já estavam conseguindo mudar esta 

realidade.  

Podemos entender, com isso, que o todo se particulariza e a particularidade se 

totaliza, numa sociedade onde os padrões culturais se internalizam, tanto na nossa prática 

cotidiana quanto na nossa afetividade, na nossa psique. Assim, a discussão de gênero, 

novo momento de reflexão atual da questão feminina, pôde possibilitar um novo tempo de 

redefinição das relações entre homens e mulheres, tanto em nível de prática quanto em 

nível de conhecimento, contribuindo com uma nova história e uma nova leitura. 
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As relações de gênero, neste sentido, são em muito, a divisão sexual do 

trabalho,conforme mostra Giulani: 

"As mobilizações das trabalhadoras rurais ilustram muito bem a 

capacidade das mulheres de vincular reflexões sobre a vida 

doméstica às demandas dos movimentos populares. Embora tenham 

uma consistência interna muitas vezes frágil, as trabalhadoras 

aprendem a expressar toda a riqueza e as potencialidades criadoras 

da crítica à divisão sexual do trabalho, evoluindo, em suas 

reivindicações, para uma clara confluência com o ideário feminista" 3

Muitos ainda pensam essa atividade apenas como um setor da economia ou, no 

máximo, enquanto função social com potencial para conter o êxodo rural, o qual contribui 

para aumentar o desemprego nas cidades. Poucos se detêm sobre as pessoas que vivem e 

trabalham na agricultura familiar, quais são os seus sonhos, seus anseios, os direitos que 

constroem e procuram tornar realidade. Quanto à família, quando considerada, apenas o é 

na figura do chefe da família: o pai. O trabalho e a visão de mulheres, filhas e filhos é 

negligenciada, como se os interesses do pai incluíssem os de todos. 

A idéia de um pai que decide pela vida de todos parece uma coisa do passado, 

pelo menos no discurso voltado para o meio urbano. Por que, então, é aceita sem 

questionamento para as famílias de trabalhadores rurais? Talvez porque, para os 

agricultores que trabalham a terra por conta própria, a forma de combinar a disponibilidade 

de trabalho da família com as exigências das diferentes etapas do ciclo de produção 

agrícola propiciem uma divisão do trabalho que se naturaliza pelo sexo e a idade. A 

naturalização da divisão sexual do trabalho impede que esta se torne um problema a ser 

enfrentado pela sociedade. 

Ainda hoje a divisão do trabalho parte do princípio de que os homens são 

responsáveis pelo trabalho produtivo, a agricultura, pecuária, enfim tudo o que se associa ao 

mercado. E as mulheres são responsáveis pelo trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico, o 
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cuidado com a horta, com pequenos animais, porcos, galinhas, tudo o que é feito para o uso 

e consumo próprio, sem contar a reprodução da própria família pelo nascimento e cuidado 

dos filhos. Esta foi uma das frentes de lutas do Movimento de Mulheres Agricultoras em 

Mato Grosso do Sul. 

Seguindo esse raciocínio, mesmo que os filhos e a esposa desempenham tarefas 

na roça, essas são consideradas ajudas. Em oposição à roça, a casa é o lugar da mulher, 

mãe de família, e as atividades aí desenvolvidas são consideradas um não-trabalho. O 

produto das atividades femininas no cuidado de pequenas criações ou no artesanato é 

comercializado para a compra de outros bens para a casa, como por exemplo, utensílios de 

cozinha, roupa de cama e outros. As mulheres geralmente não participam da 

comercialização da produção. Quando estão nas feiras, localizam-se na venda de produtos 

considerados secundários, tais como verduras, frutas, legumes e condimentos. 

A mulher da roça desempenha papéis na área da reprodução e produção. Existe 

uma divisão de gênero de trabalho que é fundamental ser entendida para poder planejar 

ações que busquem a participação das mulheres. Quando se estudam as diferenças de 

alocação de tempo do homem e da mulher, observa-se que há tarefas que ambos 

executam, outras que são exclusivas das mulheres e algumas que são exclusividade dos 

homens, bem como há espaços físicos dentro da unidade de produção com diferentes 

responsabilidades de gestão. 

Por mais simplificado que seja um sistema de produção, como por exemplo, os 

monocultivos de soja do Estado de Mato grosso do Sul, se existe alguma diversidade, ela 

está presente em volta da casa ou nos pedaços das lavouras onde estão plantadas as 

"miudezas". Em volta da casa estão os pomares, a horta, as ervas medicinais, as árvores, 

as flores, as galinhas. Aí a mulher passava a parte de seu tempo, produzindo e beneficiando 

alimentos para a família e também gerando excedentes para comercialização. Os 

excedentes das miudezas garantem o dinheirinho que pinga aos poucos e cobre os 

pequenos gastos do dia a dia.  
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Esse espaço é pouco estudado e, portanto, a sua contribuição na renda é 

geralmente subestimada. Boa parte das análises econômicas feitas na pequena produção 

desconsideram esse setor: as mesmas análises que não conseguem entender por que a 

pequena propriedade ainda existe apesar de todas as adversidades e das contas no 

vermelho que costuma apresentar. Por outro lado, há uma série de estudos feitos em vários 

países que demonstram a contribuição econômica e nutricional, para a família, da produção 

procedente desse espaço.  

Além dos benefícios na renda, já que produzindo não é necessário comprar, uma 

produção de subsistência diversificada garante a segurança alimentar da família.  

Para trabalhar com as mulheres, é preciso entrar na zona da diversidade, ou seja, 

colocar a mão nos quintais, nas miudezas e nas criações. O trabalho com componentes ou 

com a totalidade  agrícola não sai das intenções se não considerar a participação das 

mulheres. As atividades de planejamento e gestão visam à sustentabilidade do sistema de 

produção e o bem-estar das famílias que vivem no campo só avançam quando integram os 

conceitos associados de diversidade e gênero.  

Muitos erros se cometem por desinformação. Não é possível desenvolver os 

mesmos erros das estatísticas oficiais e manter a mulher na sombra do processo produtivo. 

As metodologias de diagnósticos têm que incorporar técnicas que permitam a expressão 

das diferentes visões de gênero em todos os aspectos da produção. É importante, para citar 

alguns deles, levantar informações que expliquem a divisão de gênero de trabalho, de 

responsabilidade de gestão, de manejo de recursos naturais à alocação real de tempo de 

cada membro da família para os diferentes grupos de atividades, onde e quando a mulher 

participa da tomada de decisão. 

Nas atividades de gestão e planejamento, é preciso ir além dos poucos produtos 

que geram volume expressivo de renda monetária e abrir os olhos para a diversidade das 

miudezas, é importante pensar o planejamento não apenas no sentido da renda monetária, 

mas de maximização do bem-estar. Frente aos números do mapa da fome no campo 
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brasileiro e às precárias condições dos serviços de saúde, melhorar o abastecimento 

alimentar na pequena produção familiar, a partir de uma dieta diversificada e equilibrada, é 

uma prioridade inadiável para os que atuam na área de desenvolvimento rural. Portanto é 

preciso conhecer mais a fundo a disponibilidade de alimentos em termos quantitativos e 

qualitativos, a distribuição durante o ano, o consumo da mão-de-obra as formas de 

aproveitamento dos alimentos a estrutura disponível para beneficiamento local. 

Com um melhor conhecimento desse campo invisível, fica mais fácil definir por 

onde começar. Não se pode perder de vista que diminuir a carga de trabalho das mulheres 

agricultoras e aumentar a sua participação na gestão da renda é um passo fundamental na 

superação ou diminuição dos desequilíbrios de gênero existentes. Portanto a disponibilidade 

e distribuição de mão-de-obra são variáveis de extrema importância ao decidir que 

intervenção adotar.  

As possibilidades são tão diversas quanto os sistemas de produção familiar. É 

claro que conhecer e saber qual a porta de entrada não é suficiente. Muitas vezes, a adoção 

de medidas, como as citadas acima, depende de recursos financeiros e investimento que 

estão muito longe da porteira das pequenas propriedades e mais longe ainda da bolsa das 

mulheres agricultoras.  

Há também a injusta estrutura agrária que, em muitos casos, é a primeira a 

inviabilizar a implantação de um sistema de produção sustentável. Pode-se esbarrar ainda 

no problema da desvalorização do setor de produção de autoconsumo que está arraigada 

na cabeça de planejadores, dirigentes sindicais, assessores e até dos próprios agricultores, 

homens e mulheres. 

Todavia, essas dificuldades não podem servir de desculpa para continuar 

protelando, pois há iniciativas que devem ser imediatas. Sâmara4.a historiografia das 

últimas décadas sem dúvidas favorece uma história Social da Mulher e da Família, 

preocupada com a análise e a percepção de processos históricos antes considerados de 

menor importância para o entendimento da natureza das sociedades.A diversificação 
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temática e a mudança de focos de atenção do pesquisador enriquecem os estudos 

históricos, propiciando a incorporação de novos campos de reflexão àqueles já 

consagrados. Assim o cotidiano, os marginalizados, a mulher e a família ganharam espaço e 

dimensão nova nas interpretações recentes. 

O gênero fornece aqui os critérios para a definição de políticas sociais tanto quanto 

para as estratégias de gestão e organização do trabalho mesmo se a diferença de gênero 

não está explicitada nos discursos. Logo, a noção de gênero remete ao discurso sobre o 

masculino e o feminino, naquilo que parecia ser exclusivamente uma relação técnica e 

organizativa. Neste sentido, o uso de gênero, na sociologia do trabalho, coincide com a 

problematização das subjetividades e também com as identidades presentes no mundo do 

trabalho. Mas a idéia de que identidade coletiva feminina possa ser um aspecto significativo 

de identidade de classe permanece, em geral, ausente do debate político ou da investigação 

de estudiosos. 
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