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RESUMO 

 

O trabalho apresenta as reivindicações das mulheres 
trabalhadoras rurais canalizadas na Marcha das Margaridas, 
com o objetivo de identificar quais as estratégias que elas 
adotam ao cobrar do Estado políticas públicas voltadas para a 
promoção da igualdade de gênero no meio rural. Na Marcha 
das Margaridas as trabalhadoras rurais estão ligadas a 
diversos movimentos de mulheres e feministas, oriundos de 
todas as regiões do Brasil que formam uma rede e atuam nos 
espaços local, nacional e internacional. Este estudo é parte da 
pesquisa de mestrado em Sociologia, realizada na 
Universidade de Brasília que resultou na dissertação sobre a 
referida Marcha.  
 
Palavras-chave: Gênero. Mulheres. Feminismo. Marcha das 
Margaridas. 
 
ABSTRACT  
 
The work presented as claims of rural women workers 
channeled in Marcha das Margaridas with the objective of 
identifying as adopted strategies for women by claiming the 
State public policies aimed to gender equality promotion in rural 
areas. In Marcha das Margaridas as rural workers are linked to 
movements several women and feminists, coming from all 
regions Brazil and form a network operating location spaces, 
national and international. This study is part of the master of 
research in Sociology, held at the University of Brasilia that 
resulted in the dissertation on march said. 
 
Keywords: Gender. Women's. Feminism. Marcha das 
Margaridas. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
 

A visão predominante sobre o meio rural está relacionada a lugares isolados e 

distantes e associado ainda, à ideia de atraso que se contrapõe à noção de 

desenvolvimento representada pelos grandes centros urbanos. O meio rural brasileiro é 

marcado por conflitos decorrentes de contradições históricas, que envolvem a concentração 

de terras e causam problemas relacionados às questões agrária, agrícola e fundiária. 

 Por outro lado, são espaços de relações sociais complexas cuja análise 

pressupõe a percepção de lugares de significados, de sujeitos marcados pela diversidade, 

envolvidos em redes de relações sociais, culturais, materiais e simbólicas. Desse modo, faz-

se necessário compreender o meio rural para além das relações produtivas de viés 

economicista, se considerarmos que são espaços de produção de conhecimentos, de 

saberes, de poderes e de identidades. 

 É para esse contexto que convergem as reflexões deste estudo cujo foco são as 

estratégias adotadas pelas mulheres trabalhadoras rurais no contexto do meio rural 

brasileiro, em particular, em torno da construção da Marcha das Margaridas (MM). Tais 

organizações estão inseridas nos novos movimentos sociais e envolvem diversas 

estratégias de mobilização. Esta Marcha reúne representação dos movimentos de mulheres 

e feministas, com o intuito de reivindicar políticas públicas voltadas à promoção da 

igualdade de gênero no meio rural. Na fase de preparação da Marcha, as trabalhadoras 

rurais constroem uma pauta comum que contém reivindicações ao Estado brasileiro2. 

 Ao analisarmos a Marcha das Margaridas partimos das seguintes indagações: 

quem são essas mulheres e o que reivindicam? De onde vem e por que elas marcham? 

Assim, a pesquisa tem como objetivo identificar quais as estratégias adotadas pelas 

trabalhadoras rurais nas reivindicações da Marcha das Margaridas. As respostas a estas 

questões visam contribuir com a consolidação das trabalhadoras rurais como sujeitos 

políticos portadores de direitos. 

 A Marcha das Margaridas foi realizada pela primeira vez, 2000, em Brasília – 

Distrito Federal, em adesão à Marcha Mundial de Mulheres. Atualmente, a MM encontra-se 

na sua quinta versão, sendo a quarta realizada em 2011. Em sua primeira versão, realizada 

em 2000, a MM reuniu mais de trinta mil mulheres trabalhadoras rurais, oriundas de todas 

as regiões do Brasil com o tema: Contra a fome, a pobreza e a violência sexista. 

                                                 
2
 A pauta apresentada ao Governo Federal contém uma série de reivindicações: acesso à terra, 

combate à fome, à pobreza rural, à violência sexista e outras propostas voltadas para a promoção da 
igualdade de gênero.  
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 A denominação Marcha das Margaridas é uma referência à Margarida Alves, 

líder sindical, assassinada por fazendeiros locais, em agosto de 1983, em Alagoa Grande, 

Paraíba. Margarida tornou-se símbolo dos movimentos sociais do campo, especialmente, as 

organizações de mulheres rurais e camponesas. A MM congrega movimentos de mulheres 

rurais e urbanas, de âmbito regional, nacional e internacional, organizações mistas, ou seja, 

compostas por mulheres e homens, como é caso das organizações sindicais (Contag, Cut, 

CNS – Conselho Nacional dos Seringueiros, MICCB) e movimentos de mulheres e 

feministas (MMC, MICB, MMTR – NE, Redelac - Rede de Mulheres Rurais da América 

Latina e Caribe e outros). 

Estas protagonistas pautam novas questões para o Estado, para a sociedade e 

para os próprios movimentos sociais e definem estratégias próprias que extrapolam os 

códigos e normas institucionais. As Margaridas rompem fronteiras e estabelecem novas 

alianças políticas em rede, sobretudo, de movimentos de mulheres.  

A autodenominação mulheres trabalhadoras rurais demarca uma identidade 

política que implica na relação entre as categorias de gênero, poder e identidade. O rural 

está associado à relação com a terra, produtividade e trabalho, mas implica também no 

reconhecimento da existência de uma pluralidade, diversidade e diferenças.  

 Nas análises, consideramos os estudos feministas como um campo 

interdisciplinar de produção de conhecimento, o referencial teórico desta pesquisa 

fundamenta-se nas contribuições de Foucault (1979; 1988) sobre poder para compreender 

as relações sociais de gênero. O conceito de gênero está referenciado pela perspectiva 

feminista, apresentada por Scott (1995), Butler (2003) e Lauretis (1994).   

 

 

2. OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 Este trabalho constitui-se uma pesquisa qualitativa, tendo como recorte 

temporal, a Marcha das Margaridas, de 2000 a 2007. A pesquisa tem como problemática o 

seguinte: o que motivou as mulheres trabalhadoras rurais a se organizarem em torno da 

Marcha das Margaridas? Tem como hipótese: o conceito de gênero na Marcha das 

Margaridas está associado a mulheres. 

Por se tratar de relações de poder significa que gênero é constitutivo de suas 

práticas. Daí a importância de buscar apreender como este conceito se apresenta nas 

estratégias adotadas pelas mulheres trabalhadoras rurais na Marcha das Margaridas. 

Assim, procuramos investigar como se constituem os lugares de gênero nesta Marcha. 
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A pesquisa de campo contou com a técnica de observação in locu e a realização 

de entrevistas semiestruturas. A observação ocorreu em diversos momentos de preparação 

e mobilização da Marcha das Margaridas, em 2007 e suas etapas preparatórias, com 

destaque para: o lançamento da Marcha das Margaridas, em novembro de 2006, em 

Brasília – Distrito Federal -, a Marcha Estadual realizada em Teresina, Piauí, em julho de 

2007; o acompanhamento das reuniões de planejamento e de formação realizadas pela 

Coordenação Nacional. Foram realizadas 12 (doze) entrevistas com representantes da 

Coordenação Nacional, representantes das organizações parceiras, coordenadoras 

estaduais e outros (as) participantes escolhidas (os).  

         

3. TRABALHADORAS RURAIS E A LUTA PELA VISIBILIDADE 

 

 A visibilidade das mulheres nos movimentos sociais e nas ciências, ainda é 

pouco evidenciado, especialmente quando se trata de mulheres do campo. Assim, faz-se 

necessário fazer referência nesta Pesquisa a duas mulheres rurais e camponesas, cujas 

histórias são marcadas pela luta, pelo ideário coletivo e também pela violência: Elizabeth 

Teixeira e Margarida Alves. Ambas são consideradas como símbolos e referência para os 

movimentos de mulheres, sendo a Margarida Alves, o nome que dá inspiração para a 

Marcha em questão. O silenciamento das mulheres na história, impulsiona o pensamento 

feminista a questionar sobre: quem são estas mulheres que inspiram as lutas de milhares de 

trabalhadoras rurais e se confundem com as suas histórias, vivências e lutas? Questão para 

ser analisada em estudos posteriores. 

 A luta destas percussoras impulsionou as organizações de mulheres do meio 

rural brasileiro, desde o final dos anos 1980, a realizarem várias ações em busca do 

reconhecimento como sujeitos políticos e sociais. Dentre as estratégias por elas adotadas 

no enfrentamento das desigualdades de gênero destacam-se a luta pela sindicalização, haja 

vista que as mesmas não eram reconhecidas como trabalhadoras, consequentemente, os 

direitos trabalhistas lhes eram negado. Outra luta incessante foi pela inserção das mulheres 

nas direções do movimento sindical. Suas lutas são marcadas pela defesa de condições de 

igualdade de direitos entre as mulheres rurais e urbanas e ainda, pela afirmação de uma 

identidade coletiva que as definem como sujeitos de direitos. Assim, elas se denominam 

mulheres rurais ou trabalhadoras rurais.  

 As estratégias de lutas das mulheres trabalhadoras rurais incluem, também, a 

formação de alianças com movimentos sociais, inclusive com o movimento feminista, que 

resultaram em conquistas significativas, tais como: o direito à sindicalização e aos direitos 

trabalhistas e previdenciários, a implantação das cotas na estrutura do movimento sindical e, 
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ainda, a criação de medidas ou programas que visam ao acesso das mulheres às políticas 

públicas, incluindo o direito a terra, ao crédito especial3, à assistência técnica, à titulação da 

terra, dentre outros. 

 Um aspecto importante na histórias das mulheres trabalhadoras rurais, 

destacado por Thurler (2005), foi a mobilização convocada pela Articulação de Instâncias de 

Mulheres Trabalhadoras Rurais/Sul, em 1994, lançando em cinco Estados a Campanha 

“Nenhuma Trabalhadora Rural Sem Documentos”, que colocou uma questão crucial na 

agenda nacional: a falta de acesso à documentação,  porta de entrada para a cidadania, 

especialmente em relação às mulheres. No Nordeste, a iniciativa do MMTR/NE em lançar a 

mesma Campanha contou com o apoio de várias organizações da sociedade, incluindo 

setores governamentais e da igreja. Essa iniciativa da sociedade civil, liderada pelas 

mulheres organizadas, levou o Governo Federal a criar, em 2003, o Programa de 

Documentação da Trabalhadora Rural4, atualmente inserido no Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres, com ações geridas em parceria com as organizações das trabalhadoras 

rurais (Silva, 2006ª). 

Um dos aspectos que contribuiu com as conquistas dos movimentos de 

mulheres, de um modo geral, foi o fortalecimento de organizações autônomas e a forte 

atuação dos movimentos de mulheres e feministas, nos anos 1980, período no qual lutarem 

contra a violência, pelos direito à educação e à saúde reprodutiva, pela igualdade nas 

relações de trabalho e ao reivindicarem o direito ao corpo. Dentre os resultados concretos 

das reivindicações dos movimentos de mulheres e feministas, nos anos 1980, temos a 

criação das Delegacias de Proteção às Mulheres e a criação do PAISM – Programa 

Assistência Integral à Saúde da Mulher. No âmbito das organizações sociais, desde o final 

da década de 1980, as mulheres, em geral, conquistaram espaços nestas organizações. Em 

1993, a CUT aprovou e implementou as cotas no movimento sindical que foi adotado 

também para os partidos políticos. No caso das trabalhadoras rurais, na Contag foram 

criadas Comissões Estaduais de Mulheres, em 1993, e isto modificou consideravelmente, a 

dinâmica da organização sindical com a presença crescente das mulheres. Mais 

                                                 
3
 O PRONAF Mulher – Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar- destina recursos para 

apoiar projetos desenvolvidos por mulheres agricultoras familiares e assentadas da reforma agrária. 
Mais informações: www.pronaf.gov.br 
4
 O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural foi criado em 2003 pelo Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA) em parceria com o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária) Possui um Comitê Gestor Nacional e comitês estaduais, sendo o nacional 
coordenado pelo MDA e é composto por representantes governamentais e da sociedade civil, dentre 
eles a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Ministério da Justiça, o Ministério da Previdência, a 
Caixa Econômica Federal e outros e pelos movimentos de mulheres: CONTAG, MST, FETRAF 
MIQCB e MMTR/NE.  
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recentemente, nos anos 2000, destaca-se a presença da participação da juventude, 

inclusive de mulheres jovens nas direções das organizações sindicais rurais. 

 Em relação às políticas públicas, a partir de 2003, identificamos conquistas 

importantes como a criação da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SPM) 

com status de ministério, a realização das Conferências de Políticas para as Mulheres, a 

partir de 2004, e, consequentemente, a elaboração do Plano Nacional, a criação de uma 

unidade no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), responsável pela articulação de 

políticas para as trabalhadoras rurais, além da inclusão da transversalidade de gênero5 no 

Plano Plurianual 2004-2007 do Governo Federal. 

Estas lutas são marcadas pelo discurso da igualde de direitos e são 

indissociáveis as relações entre os conceitos de classe, gênero, etnia e geração. Enquanto 

a década de 1980 é vista como um período de reconhecimento de direitos sociais e 

políticos, com a visibilidade de novos sujeitos como as mulheres rurais e urbanas, o 

movimento negro, ambientalista e diversos movimentos reivindicadores de políticas 

(educação, cultura, habitação), o período de 1990 representa a fase de elaboração de 

políticas públicas e da proliferação de organizações não governamentais, características do 

período neoliberal. Surgem diversos movimentos cujos protagonistas afirmam suas 

identidades políticas e também as suas diferenças idenitárias: gênero, raça/etinia, geração, 

sexualidade, religiosidade.   

       Deste modo, vimos a partir de 2000, o reconhecimento de diversas políticas 

públicas por parte do Estado, em decorrência das pressões dos movimentos sociais, 

neste caso, de movimentos de mulheres e feministas. Porém, não se trata de avanços 

lineares, pois as mulheres trabalhadoras rurais ainda vivem em situações de extrema 

desigualdade, além de enfrentarem problemas como: a violência doméstica, a sobrecarga 

de trabalho e a renda desigual.  

 

 

4. GÊNERO, FEMINISMO E MULHERES.  

 

O conceito de gênero implica em relações sociais, culturais, socioambientais, 

econômicas e políticas. São, portanto, relações de poder que não se restringem às 

mulheres, historicamente, naturalizadas e transformadas em desigualdades. Desta forma, 

                                                 
5
 O conceito de transversalidade de gênero está relacionado a gender mainstreaming. A elaboração 

do Plano Plurianual de 2004/2007 constituiu-se numa ação inovadora, sobretudo pela participação de 
organizações, fóruns e redes da sociedade civil na elaboração das ações governamentais ocorrido no 
final de 2002 e meados de 2003 (Bandeira, 2005).  
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ao analisar as estratégias adotadas pelas mulheres trabalhadoras rurais nos deparamos 

com a aplicabilidade do conceito de gênero na Marcha das Margaridas e como ele se 

constitui e são constituídos neste espaço. Para tanto, recorremos à literatura, por meio de 

autores como Foucault (1979, 1988) Scott (1995) e Lauretis (1994). 

Na perspectiva feminista gênero é produto e processo das relações sociais e o 

poder inclui tanto uma ação militante, ou seja, a prática e o exercício do poder, como um 

campo científico interdisciplinar que produz conhecimentos (Scott, 1995). 

Questionando valores e padrões impostos às mulheres, sobretudo influenciados 

pela obra de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, de 1949, os movimentos de mulheres e 

feministas6 levaram intelectuais e militantes a perceberem a existência de uma dinâmica 

sexuada das relações sociais. 

 Scott (1998) sugere que a descontinuidade histórica e as experiências 

localizadas possuem momentos fortes e momentos pouco visíveis, pois o movimento 

feminista, enquanto fenômeno coletivo antecedeu ao movimento das sufragistas, no século 

XIX. Entretanto, foi a partir do final da década de 1960 que o feminismo ganhou as ruas, 

inserindo-se nas universidades no final dos anos 1980. Seus efeitos, nas teorias vigentes, 

ocasionaram mudanças paradigmáticas, especialmente, ao desconstruir a ideia de um 

pensamento binário e fixo do masculino e do feminino. 

 Uma das questões inovadoras apresentadas pelo movimento feminista pós-1968 

foi sua articulação ao movimento antirracista, nos Estados Unidos e ao apresentarem a 

questão da “libertação das mulheres” na pauta política do movimento social. 

 Apesar de compartilhar de ideais de igualdade e coletividade, as tensões e 

contradições estão presentes nas ações e elaborações feministas, como pode ser apontado 

no episódio ocorrido nas décadas de 1970 e 1980, quando as mulheres negras, as rurais, as 

lésbicas e as de origem popular questionaram os sujeitos do feminismo representados 

somente por mulheres brancas, de classe média e heterossexuais. A este respeito, 

Descarries afirma que (2000, p.15) “desde seu surgimento ao longo dos anos 60, o 

movimento feminista contemporâneo não será o lugar de uma só palavra, de um único 

programa ou de objetivos homogêneos”. 

                                                 
6
 Nem todos os movimentos de mulheres se autodenominam feministas. Por movimentos feministas 

entendemos que são aqueles que adotam a perspectiva de transformação das relações 
socioculturais. As organizações consideradas de mulheres não necessariamente trabalham com o 
objetivo mais amplo de transformação, embora estejam organizadas em grupo composto por 
mulheres com objetivos comuns. Há ainda segundo Ferreira (2006) aquelas que se definem como 
“femininas”, que pode ser traduzido como forma de rejeição a um estereótipo que em geral marcavam 
(e ainda marcam) as identidades feministas, como sinônimo de oposição aos homens e de 
posicionamento de radicalidade e de conflito.  
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 No Brasil, a ação das militantes feministas se confunde com o chamado 

feminismo acadêmico, tendo em vista que, muitas feministas adentram os espaços das 

universidades e questionam a narrativa predominante centrada no homem como único 

sujeito do conhecimento. Todavia, a partir da metade da década de 80, o feminismo se 

esfacelou em várias questões identitárias, tendo outras variáveis de análise: corpo, 

sexualidade e os estudos das masculinidades (Bento, 2006, p.74). 

 A referência às mulheres e à designação de atributos femininos e masculinos é 

fundamentada por uma visão dualista de categorias opostas: razão versus emoção, inferior 

versus superior, objetividade versus subjetividade. (Bandeira e Siqueira, 1997, p.266). 

  Coube ao movimento feminista politizar questões como a violência contra as 

mulheres, o direito ao corpo e a representação nos espaços de decisão política e ao 

chamado pensamento feminista a problematização e a desnaturalização dos atributos 

sociais, culturais e sexuais, aos quais são submetidas às mulheres. 

  Há que se ressaltar que o feminismo no Brasil está intimamente ligado à defesa 

de direitos, considerando-se que, diferentemente de outros países, a exemplo da França e 

da Espanha, ainda lutamos por direitos fundamentais básicos, como a documentação civil, a 

saúde e a previdência social dentre outros. 

     

5. GÊNERO E PODER NA MARCHA DAS MARGARIDAS: conclusão 

 

 Como se relacionam e se inserem as relações de poder nas estratégias de 

reivindicações na Marcha das Margaridas? Certamente, são vistas como possibilidades de 

modificar o próprio exercício de poder.  Para Foucault (1988), o poder está relacionado à 

multiplicidade de correlação de forças e não a um sistema geral concentrador, exercido por 

um grupo sobre outro, e nem, tampouco, à soberania do Estado, na forma da lei. 

  Teresa di Lauretis, em As tecnologias do gênero (1994), refere-se a um sujeito 

constituído no gênero, não apenas na diferença sexual, mas também por meio de códigos 

linguísticos e representações culturais. Gênero, portanto, é apreendido como um conceito 

crítico e em permanente transformação, não se limitando a evidenciar a presença das 

mulheres, tendo em vista que, não diz respeito à representação fixa definida pela 

heteronormatividade7 que rege os padrões sociais, os comportamentos e as instituições. 

                                                 
6 

Por heteronormatividade entendemos a força que a heterossexualidade apresenta como única 
possibilidade para vivenciarem sua sexualidade, uma vez que, impõem-se como uma verdade 
naturalizada equivalente à força de lei, uma condição para ascensão à categoria humanidade. 
Portanto, a heterossexualidade acaba limitando quem pode ou não ter direitos (Bento, 2006).  
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 De acordo com as perspectivas teóricas acerca do conceito de gênero, 

apresentadas por Scott (1995) e Butler (2003), foi possível identificar pelo menos dois 

aspectos relevantes nos desdobramentos do conceito de gênero: como uma categoria 

fundamental do conhecimento e a noção de conhecimento situado, contextualizado, 

historicizado. Gênero refere-se não apenas “às ideias”, mas também às instituições, às 

estruturas, às práticas cotidianas, como também aos rituais e tudo que se constituem 

relações sociais (Scott, 1995). 

 Contudo, o conceito de gênero passou a ser sinônimo de mulheres, embora 

tenha tido sua importância para a afirmação e legitimação política e científica, adotado tanto 

nas plataformas feministas, quanto no campo das ciências e das políticas públicas. Ao 

mesmo tempo em que o gênero emergiu como um conceito transgressor, sua utilização de 

forma genérica acabou resultando em conotações reiteradoras e reprodutoras de papéis 

tradicionais. As representações materiais e simbólicas e a utilização da concepção de 

gênero como categoria social, imposta sobre um corpo sexuado, atribuem ao gênero todo 

um sistema de relações que pode incluir o sexo, mas não é diretamente determinado pelo 

sexo (Scott, 1995). 

 Desse modo, é possível pensar sexo e gênero como construções sociais e 

discursivas sustentadas pela repetição, definidoras do viés masculino e feminino, categorias 

historicamente produzidas e hierarquizadas. 

Gênero aparece na Marcha das Margaridas como sinônimo de mulheres e 

problematiza-lo implica em reconhecer os seus significados distintos. A autodefinição 

mulheres trabalhadoras rurais está diretamente relacionada à afirmação de sujeito político 

construída nas reivindicações e reconhecimentos de direitos. Está associado a espaços 

geográficos, à relação com a natureza, especialmente, com a terra, com as aguas e a 

floresta que são constitutivas dos lugares de fala apresentados pelas mulheres e questão. 

Incorpora as relações trabalhistas, sindicais, raciais, étnicas, culturais e socioambientais, 

considerando que na diversidade das mulheres trabalhadoras rurais, encontram-se 

quilombolas, quebradeiras de coco, sindicalistas rurais e outras categorias presentes no 

meio rural brasileiro. 

O conceito de gênero apresenta-se, ao mesmo tempo, como possibilidade de 

construção de novas relações sociais e também como reiterador de papéis, como pode ser 

observado em uma das falas das entrevistadas: 

  

É muito importante para as mulheres que vêm do campo que participam das 
discussões de gênero, é importante porque discutir gênero não é só com mulheres, 
discutir gênero é quando você discute entre e mulheres e homens. E a participação 
na Marcha das Margaridas, isso é a coisa mais importante para nós, mulheres 
trabalhadoras. É, a gente tá lutando, conseguindo defender o direito de todas as 
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mulheres trabalhadoras rurais, não só no Piauí, mas de todo o Brasil. Gênero não se 
discute só com mulher (...), a gente discute com homens e mulheres, porque aí a 
gente consegue dar a volta por cima, e ampliar e construir (Entrevistada Piauí). 

 
 
 A natureza carrega uma série de características socialmente construídas, 

manifestadas de forma binária e isto significa que gênero, ao mesmo tempo, classifica e 

exclui, insere-se dentro e fora da Marcha das Margaridas. As desigualdades fundadas no 

discurso da diferença sexual e impõe todo um aparato valorativo. Deste modo, o sexo 

biológico é tomado como parâmetro para classificar o humano (Swain, 2005). 

A observação e análise discursivas nos possibilitou identificar que existem dois 

elementos fundantes da identidade coletiva na Marcha das Margaridas: a afirmação do 

sujeito mulher oriundo do feminismo e a categoria camponesa percebida na abordagem 

acerca dos movimentos sociais do campo. Entretanto, no caso, das trabalhadoras rurais, 

prevaleceu esta categoria como afirmação de direitos trabalhistas historicamente, negados 

às mulheres do campo, conquistados a partir da década de 1980. Esta categoria, ao mesmo 

tempo, que afirma, também encobre as diversidades e as diferenças presentes na Marcha 

das Margaridas, questão bastante evidenciada e reconhecida pelo conjunto das mulheres 

representadas na MM, como pode ser observada na fala da entrevistada abaixo:  

     

A nossa luta é pela floresta em pé. Eu sou de uma região do litoral paraense, onde 
temos reservas extrativistas marinhas (...). Nós temos reservas marinhas e reservas 
florestais. Por que nós temos estas reservas florestais? Porque são reservas que 
existem a partir dos rios de água doce. Então, nós lutamos pela implementação 
dessas reservas porque as reservas extrativistas para nós é um modelo de reforma 
agrária em construção. (Entrevistada da Região Norte, representante do Conselho 
Nacional dos Seringueiros, 2006).     

      

Afirmar a identidade política na Marcha das Margaridas é uma estratégia para 

dar visibilidade política às reivindicações, portanto, não significa que não existem diferenças. 

Outra questão relevante, é que as mulheres trabalhadoras rurais passaram a ocupar 

espaços tradicionalmente, masculinos, como é o caso do movimento sindical rural. 

  

A participação da mulher hoje está sendo mais respeitada (...), têm muitas 
presidentes de sindicato, avançou muito essa questão, o respeito, o salário igual, 
porque é uma injustiça muito grande. Mas ainda existe na cabeça de muitos 
dirigentes sindical que a mulher tem de ganhar mais pouco e que os homens tem 
que ganhar salário completo e a mulher ganhar lá uma terça parte do salário... 
(Entrevistada da base dos Sindicatos Rurais, 2006). 

   

A unidade em torno da Marcha das Margaridas se concretiza na pauta de 

reivindicações construída coletivamente e apresentada ao executivo, ao legislativo e 

também ao poder judiciário. Mas esta unidade se desfaz quando se trata da diferença entre 

os movimentos de mulheres que compõem a Marcha das Margaridas, caracterizados 
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organizações autônomas de mulheres (MMTR, MIQCB), incluindo aquelas que definem 

como movimentos feministas (Marcha Mundial de Mulheres, MMTR-NE) e os chamados 

movimentos mistos, como é o caso das organizações sindicais, a exemplo da CUT, 

CONTAG, FETRAF e sindicatos associados. Neste caso, percebemos aproximação, mas 

também, tensionamentos, em torno do feminismo presente nos discursos, como podemos 

observar nas falas abaixo:  

 

 

Nós, que optamos por estar fazendo um movimento com as trabalhadoras por dentro 
de uma organização no porte da CONTAG, que é uma organização mista, sabemos 
o quanto é difícil isso, fazer algumas coisas dentro de um espaço que não foi feito 
para nós, que não foi construído para nós, mas temos que sair na contracorrente, 
abrindo caminhos e hoje, os companheiros já nos respeitam. (Entrevistada da 
Coordenação da Marcha das Margaridas, 2006). 
 
...no nosso Movimento, a gente se considera feminista, inclusive, é uma questão que 
a gente discute. Nós trabalhamos com as mulheres e elas levam a discussão sobre 
gênero e feminismo para os diferentes espaços. Esse foi o tema de um dos 
Seminários das Mulheres no 9º Encontro do MMTR – NE, agora passado. Muitas 
levaram até os próprios dirigentes de sindicatos para a discussão (Entrevista com 
Representante do MMTR, 2006).    

    

 
Gênero na Marcha das Margaridas é sinônimo de políticas públicas de gênero. 

Observamos nos discursos constituidores de gênero que há um silenciamento sobre as 

questões que compõem historicamente, a pauta do movimento de mulheres e feministas, a 

exemplo do corpo, da sexualidade e do aborto. Acreditamos que uma das explicações para 

esta ausência de debate deve-se à influência direta das igrejas na formação dos 

movimentos sociais do campo, especialmente os sindicatos rurais que emergem, 

juntamente, com as comunidades eclesiais de base, nos idos da década de 1980. Esta 

questão abre espaço para novas investigações. 
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