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RESUMO 
 
 

  Esta pesquisa tem como principal objeto a mulher trabalhadora rural e sua 

atuação no MSTTR, buscando dar visibilidade às suas lutas, avanços e potencialidades 

que são, na maioria das vezes, difíceis de serem mensurados.     

  A pesquisa busca demonstrar a presença da mulher trabalhadora rural como 

“figura de desordem”, a qual, através de sua participação e ações estratégicas, interfere 

na estrutura do MSTTR, forçando as mudanças que vêm ocorrendo ao longo das últimas 

décadas, entre as quais a mudança de postura das lideranças sindicais em relação às 

questões de gênero.  

   Os depoimentos das mulheres  reafirmam a importância da profissional 

trabalhadora rural no contexto da agricultura familiar, mostrando as discriminações 

pelas quais passa, mas, acima de tudo, as suas estratégias e ações para superar essas 

barreiras, conquistando seu espaço de cidadã. 

  Por um lado, observa-se que a nova posição da mulher trabalhadora rural está na 

sua atuação entre o público e o privado, tornando a divisão dessas duas esferas cada vez 

menos distinta. Nesse sentido,  existem muitos pontos convergentes nas relações sociais 

entre homens e mulheres, sendo estes estratégicos para as mudanças necessárias. 

  A constatação central é a de que houve avanços, no sentido do reconhecimento 

da trabalhadora rural como cidadã, e que isso pode apontar para a importância desse 

espaço específico de formação e reflexão das questões que tratam das especificidades 

das  mulheres trabalhadoras rurais dentro do MSTTR.  
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RESUMEN 

 

  Esta investigación centra su objetivo en la mujer como trabajadora rural y su 

actuación en el M. S.T.T.R, buscando mostrar su potencial, su lucha y sus progresos, 

elementos que la mayoría de las veces difícilmente se consiguen evaluar.  

  La investigación pretende encontrar en la figura de la mujer trabajadora rural el  

“ elemento de desorden” que con su participación y con sus acciones estratégicas 

interfere en la estructura del M.S.T.T.R. Y determina los cambios que se vienen 

produciendo a lo largo de las últimas décadas, destacando incluso el cambio en la 

postura de los líderes sindicales en lo que se refiere a éstas cuestiones. 

  Las declaraciones de las mujeres confirman la importancia que tiene la 

profisional trabajadora rural en el contexto de la agricultura familiar, muestran las 

discriminaciones por las que pasan y sobre todo las estratégias y acciones para superar 

los obstáculos y conquistar su espacio de ciudadana. 

  Además se observa que hay una nueva postura de la mujer trabajadora rural 

tanto en público como de forma privada tornando las diferencias entre ambas esferas 

cada vez menores. En ese sentido existen muchos puntos de convergencia en las 

relaciones sociales entre hombres y mujeres, siendo estos; estratégicos para los cambios 

necesarios.  

  Se puede constatar que realmente hubo progresos en el hecho de reconecer a la 

trabajadora rural como cudadana y por eso se puede destacar la importancia de ese 

espacio específico  de formación y reflexión sobre los problemas que tratan del papel 

específico de las mujeres campesinas dentro del M.T.T. R. 
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1 - UMA APRESENTAÇÃO 
 
 

“A esperança é exigência ontológica dos seres 
humanos. 
Mas, à medida que mulheres e homens se tornarem 
seres de relações com o mundo e com os outros, sua 
natureza histórica se acha condicionada à 
possibilidade de concretizar-se, ou não.”(Freire, 
1995:30).  

 
1 . 1 - Da Autora 

 

 “Meu velho, a cor de um esmalte para uma menina moça é rosinha, e não 

vermelha...” Foi a reclamação da minha mãe, ao ver o esmalte  - que era vermelho - 

marca Colorama, que meu pai me deu quando voltou da cidade. Depois, vieram o sapato 

de salto alto e a bolsa, ambos vermelhos. Tudo compras que meu pai fazia na cidade e 

que eu sempre gostava... Lembro-me das contradições de minha mãe quando ela falava 

que “mulher direita saía do mando do pai e ia para o mando do marido”. Mas,  por 

outro lado, ela odiava a letra dessa música gauchesca que tem a seguinte frase:“mulher 

é como redomão, boleador nas patas e pelego na cara”. Dizia que achava um absurdo 

quando um homem falava ou cantava expressando tanto machismo. Eram essas as 

palavras que ela usava. Penso que ela tinha bastante noção do que significava o 

machismo, porém acredito que, ao mesmo tempo, tinha dificuldades em aceitar as 

mudanças. Achava que a mulher tinha que tentar preservar o casamento, porém que isso 

tinha limites. Então ela dizia: “tem certas coisas que a mulher não deve agüentar, eu 

não agüentaria, nem que tivesse que tirar pinico de hospital”. Para minha mãe essa era 

uma ocupação - lógico, já extinta - das mais baixas, certamente... Meu pai, uma figura 

que, no meu entender, sempre foi muito sábio, dentro dos limites de seu contexto, 

defendia que as quatro filhas mulheres deviam estudar, pois “casamento hoje em dia 

não é mais segurança para a mulher”, e dizia que não gostaria de ver as filhas passando 

por dificuldades, sem ter como se sustentar. 

Assim fui crescendo, vendo e vivendo o cotidiano das “mulheres da roça”. 

Sempre gostei de unhas pintadas, sapatos de salto alto e batom... Achava errado quando 

diziam que mulheres casadas não podiam pintar os lábios. Nesse sentido, enfrentei 

problemas com alguns grupos, quando comecei a trabalhar na Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul – FETAG/RS, pois alguns agentes 
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se “travestiam” de trabalhadores e trabalhadoras, para parecerem mais próximos deles e 

delas. Com o passar do tempo, muitos desses e dessas agentes viram que a estratégia 

não era válida, ou que, pelo menos, não os tornavam mais ou menos amigos daqueles 

trabalhadores e trabalhadoras. O que na verdade contava era ter sensibilidade para 

entender as diferentes culturas e valores em que os grupos estavam inseridos. Não 

adiantava o estereótipo, se a pessoa não estava de corpo inteiro no movimento.  

 Em relação a isso, uma figura ficou marcada na minha memória, a da chamada 

extensionista rural que ia para as comunidades fazer reuniões com as mulheres. Eu 

poderia dizer hoje que, certamente, aquela mulher, naquele contexto, era uma figura de 

desordem como diz Balandier (1997:194), no sentido do incomum , do inesperado, e até 

no sentido do mal... Sim, principalmente para algumas pessoas que viam a participação 

da mulher, fora da esfera privada, como algo ruim e contraditório, algo que vinha para 

desordenar a ordem instituída, segundo a qual a mulher deveria ficar em casa, e o 

sindicato ser administrado pelos homens.  

Quando falo em figura de desordem e em espaço público e privado, trago aqui 

duas questões da atualidade, e que se interligam com as vertentes que pretendo analisar, 

e que aponto como objeto desta pesquisa. Ou seja, o aparecimento da figura da mulher 

trabalhadora rural, fora do seu espaço privado, íntimo, para o chamado espaço público, 

a esfera da participação, da política, bem como do processo educativo e formativo que a 

transforma nessa figura, muitas vezes indesejada. 

 Poderia dizer, em outras palavras ou em um linguajar mais campeiro, que seria a 

mulher da roça saindo dos limites da porteira e indo ao encontro de outras mulheres, 

trabalhadoras rurais, para discutirem inicialmente como aproveitar melhor as hortaliças. 

Em alguns lugares, como fazer uma horta e começar a desenvolver o hábito de consumir 

verduras. 

 Existem muitas críticas em relação à extensão rural. No entanto, ao me distanciar 

da problemática que envolve o meio rural, despindo-me de ideologias e de dogmas, não 

podendo posso deixar de reconhecer, ou até de afirmar, que a presença da extensionista 

rural foi, em um determinado tempo, fundamental para despertar a mulher do meio 

rural. Com isso não desconheço o papel que a extensão rural teve no Brasil, na 

introdução da chamada “revolução verde”, ou Modernização da Agricultura, que foi 
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nada mais do que o aprofundamento das relações capitalistas no campo 

(Amstalden,1991:5), uma política governamental que trouxe conseqüências danosas 

para a agricultura brasileira, principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, 

tais como: envenenamento dos lençóis freáticos e do solo, comprometimento ecológico, 

concentração da terra, aumento da pobreza, culminando com o êxodo rural, uma 

expulsão aparentemente “natural”, onde alguns analistas, sociólogos e os meios de 

comunicação comparavam os agricultores, que vinham para as periferias dos grandes 

centros, às “mariposas atraídas pelas luzes das cidades”.  

No entanto, pode-se dizer que a extensão rural foi um dos primeiros passos para 

que muitas mulheres ousassem sair de casa, mesmo com todas as limitações e 

tendências de um programa de governo, fundamentado em um pacote tecnológico, já 

mencionado, nascido da ditadura militar, e na própria cultura e educação machista, 

muito mais forte na época.  

 No meu caso, achava incrível aquela mulher, vinda não sei de onde, falando 

umas coisas diferentes, que até então eu só tinha ouvido da boca de homens... E ela 

falava naturalmente. E eu pensava: “onde será que essa danada aprendeu isso?” E 

pensava, “quando eu ficar grande, vou dar um jeito de ser como ela”. Então, quando 

apareceu a oportunidade de estudar fora, ir para outra cidade, fiquei muito feliz. 

Terminei o segundo grau e ingressei na faculdade. Meu pai queria que fizesse o 

magistério, mas eu preferi ir à aula à noite e trabalhar durante o dia. Ouvia dizer que o 

segundo grau preparava melhor para a faculdade, e eu queria chegar na faculdade. 

Pensava em fazer Agronomia, porque tinha tudo a ver com agricultura. Cheguei a fazer 

inscrição para o vestibular na  Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, 

mas acabei fazendo Cooperativismo na  Fundação de Integração e Desenvolvimento do 

Noroeste do Estado – FIDENE, atual  Universidade Regional do Noroeste do Estado do 

Rio Grande do Sul - UNIJUÍ, o que também tinha muito a ver com o meio rural. 

Fico pensando agora que, em nenhum momento, me passou pela cabeça que, 

tanto Agronomia como Cooperativismo poderiam ser cursos para homens. Só me 

lembro que fiquei espantada, pois, em uma turma de trinta e nove colegas, éramos 

apenas seis mulheres. E também depois quando as pessoas me diziam: “mas esse curso 

que estás fazendo, não é mais adequado para homens?” 
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 Durante o tempo em que cursei a faculdade, fiz estágios em cooperativas, 

trabalhando nos chamados Departamentos de Comunicação. E foi a partir daí que 

comecei a observar as trabalhadoras rurais. Essas cooperativas eram de comercialização 

de produtos agropecuários, vindos na sua maioria da agricultura familiar, na época 

chamada de pequenos produtores, e que tinha, também, a mão de obra das mulheres. No 

entanto, eram poucas as mulheres que se aventuravam a irem nas assembléias ou 

comercializar algum produto. A nota saía no nome do marido. Nesse sentido, é 

importante a fala de Ênedi:  

“As mulheres não tinham clareza do seu 
papel de produtora, mas só de reprodutoras. Porém, 
a discussão da sexualidade propiciou à mulher ser 
parceira do homem. Ela dá e recebe e isso vai 
melhorar a relação do casal. Isso não era observado 
antes pelas mulheres. Elas queriam o bloco de 
produção quando se dão por conta de ser 
produtoras.” 
(Backes:Socióloga/Assessora..Jan.2002.)    

Na COTRIJUÍ, Cooperativa Tritícola de Ijuí, havia um início de trabalho com as 

mulheres, mas muito mais no sentido de cursos e informações genéricas - o que mais 

tarde os Sindicatos de Trabalhadores Rurais - STR’s começaram a fazer. Tratavam, por 

exemplo, da importância da mulher tornar-se sócia da cooperativa, com uma visão de 

transformar a educação dos filhos e, com isso, ir aos poucos discutindo e mostrando as 

discriminações sofridas pelas mulheres.  

 Lembro que, logo depois que me formei e comecei a trabalhar na FETAG, fui 

convidada a acompanhar o Presidente da Federação para um desses encontros onde 

eram reivindicados os direitos das trabalhadoras rurais. Esse trabalho, aos poucos, foi 

desaparecendo e passando para os Sindicatos que, no meu modo de ver, era e é o lugar 

mais adequado. Afinal, nas cooperativas estão juntos tanto os agricultores familiares 

como os grandes produtores, os quais têm muito mais interesses distintos do que em 

comum. 

Mesmo assim, não deixou de ser um início que provocou um estranhamento para 

a sociedade em geral. Afinal de contas, “o que essas mulheres querem?” O feminismo 

ainda soava como algo desconfortável e até pejorativo. A idéia de que as feministas, 

deixando de lado as qualidades ditas femininas, se tornavam desprovidas de 

feminilidade era predominante. O conceito de feminilidade estava ligado a valores, 
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estilo de vida, comportamento e toda uma carga cultural e educacional, já muito 

discutida. 

No  Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR, a 

palavra “feminista” era evitada no início do trabalho para não criar polêmica. A própria 

palavra “mulher” não era usada, mas, sim, “senhoras”. Essas questões foram 

desaparecendo com o decorrer do tempo. As próprias trabalhadoras rurais foram, com a 

persistência da sua presença, tornando “normal”1 o considerado anormal, segundo a 

cultura da sociedade que dita os conceitos do que é ou não normal.  

Aqui gostaria de conceituar  cultura ou, pelo menos, o conceito que uso nesta 

dissertação: cultura é o conjunto de valores, tradições, hábitos e costumes que são 

passados de geração em geração, mas também é um processo que está vinculado às 

relações sociais. Richard Johnson, ao discutir sobre estudos culturais, define cultura em 

três premissas: 

“A primeira  é que os processos culturais 
estão intimamente vinculados com  as relações 
sociais, especialmente, com as relações e as 
formações de classe, com as divisões sexuais,  com a 
estruturação racial das relações sociais e com as 
opressões de idade.  A segunda é que a cultura 
envolve poder, contribuindo para produzir 
assimetrias nas capacidades dos indivíduos e dos 
grupos sociais para definir e satisfazer suas 
necessidades.  E a terceira, que se deduz das outras 
duas, é que a cultura não é um campo autônomo 
nem externamente determinado,  mas um local de 
diferenças e de lutas sociais.“ (Johnson,1999:13) 

    Santos (1994:13-22), em seu texto sobre “O que é cultura”, traz que cultura é a 

necessidade de entendimento dos muitos meios que levam os grupos humanos às suas 

relações presentes e suas perspectivas para o futuro.    

 Neste sentido, são também as novas inserções da atualidade que vão sendo 

adquiridas no cotidiano, “vendidas” através dos meios de comunicação para a 

população.  Poderia até afirmar que, para um grande grupo de lideranças sindicais, 

cultura passa exatamente por esse conceito de Santos. Compreendem cultura a partir das 

raízes dos seus antepassados e tudo o que repassam de geração em geração, porém, 

                                                           
1 Normal aqui quer dizer mais conhecido e, portanto, aceito como parte do cotidiano, incorporado à sua 
cultura. 
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também, discutem que cultura é conhecer a arte, a música, e o conhecimento que está 

nas escolas e Universidades.  

Quanto a mim, apesar desses desconfortos, era preciso avançar e, embora 

sentisse que não seria fácil, estava cheia de idéias e pensava que poderia mudar muitas 

coisas a partir do espaço que ocupava no Departamento de Formação da FETAG/RS. 

Deparei-me, inicialmente, com uma organização de continuísmo, ou seja, mesmo 

estando as mulheres em um espaço outrora só de homens, o que constituía um avanço, o 

trabalho era carregado de paternalismo, mantendo as mulheres no mesmo patamar de 

dependência, como um instrumento a mais para conservar o status de determinados 

dirigentes, em vez de proporcionar-lhes condição para que se transformassem em 

verdadeiras “sujeitas”2.  

 A tarefa me parecia árdua, mas maravilhosamente desafiadora, e eu arregacei as 

mangas e dei a partida como se estivesse em um carro de corrida. É claro que sofri 

alguns acidentes no percurso, mas nada tão grave que não desse para continuar, embora 

com marcha mais reduzida. Tinha algumas leituras básicas que, hoje vejo, eram bastante 

limitadas, mas que me serviram, na época, para ter clareza de como a sociedade está 

constituída e de que lado eu estava situada. Um pouco do conhecimento da teoria 

marxista sobre a mais-valia deixava bem claro o que significava o lucro e quem era 

explorado. As obras de Paulo Freire “Pedagogia do Oprimido” e “Comunicação ou 

Extensão” foram as bases para pensar que entendia um pouco do mundo, e queria 

mudá-lo. E, aos poucos, a cada tropeço, sentia que tinha mais coisas que  precisava 

entender. Uma delas, era entender mais sobre o feminismo, saber mais da luta das 

mulheres no mundo, ir além do senso comum, estabelecido a partir de eventos pontuais 

usados pela mídia e por pessoas conservadoras para desqualificar as reivindicações das 

mulheres. 
                                                           
2 Uso a palavra “sujeita”, e não sujeito, para inserir a questão de gênero que é o objeto da pesquisa e das 
discussões que coloco nesse projeto. Ou seja, a inserção da mulher  trabalhadora rural no MSTTR. Para 
que isso aconteça é necessário que se tenha cuidado, inclusive com a linguagem. Por exemplo: digamos 
que estão assistindo uma palestra, homens e mulheres. O palestrante fala então: “O homem é um ser 
estranho, pois muitas vezes age por instinto e não racionalmente...” Ou então, esse mesmo palestrante, ao 
iniciar sua palestra fala, “Boa noite para todos”. Ele falou o português correto e as mulheres podem se 
sentir incluídas. No entanto se ele usasse a palavra “todas” para a mesma platéia estaria errado 
gramaticalmente, e os homens se sentiriam excluídos. Mas apesar dessa justificativa, a professora Dra. 
Marlene Ribeiro, por ocasião da defesa do projeto desta Dissertação,  ponderou que teria que haver uma 
pesquisa etimológica mais adequada para o uso desse vocabulário. Por isso não o usarei nessa dissertação, 
mas fica o desafio, pois acredito que uma das maneiras de firmar a presença da mulher também é através 
da linguagem escrita. 
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Com essas reflexões, fui atrás de um livro a que, até hoje, recorro, o “Segundo 

Sexo” de Simone de Beauvoir, o qual inspirou a argumentação da importância e do 

significado de uma das primeiras reivindicações das trabalhadoras rurais: a 

aposentadoria. Reivindicação das profissionais da agricultura familiar desde a fundação 

dos STR’s, em 1963, e expressa através de manifestações na década de 80.  Beauvoir 

deixa bem claro que a questão econômica é um fator de subjugação da mulher ao 

homem. Ou seja, a liberdade da mulher pode começar pela sua autonomia econômica, 

embora existam outras amarras, tão ou mais fortes que a dependência econômica, como 

as das questões culturais impostas pela sociedade. 

Mas já era um bom começo, as mulheres precisavam se sentir profissionais da 

agricultura, se constituir como trabalhadoras rurais e, junto com isso, conquistar o 

direito da aposentadoria. É claro, também, conquistar os demais direitos que as 

trabalhadoras urbanas já tinham há bastante tempo, como o direito de sindicalizar-se, o 

auxílio natalidade, o salário maternidade e a aposentadoria, além do reconhecimento de 

agricultora como profissional. No entanto, nos deparamos com outra questão: a 

vergonha do assumir-se como agricultora ou trabalhadora rural, principalmente as 

jovens que, quando iam se casar, tinham vergonha por causa do preconceito em relação 

à palavra “colona” que vinha acompanhada da idéia de desleixo. Essa idéia era dos 

urbanos e urbanas para com os rurais, a de que o meio rural é sinônimo de sujeira, mau 

cheiro, roupas cafonas fora da moda e linguajar carregado, uma das conseqüências por  

serem imigrantes de origem alemã, italiana e polonesa. Isso exigiu um outro trabalho 

árduo das lideranças femininas: o de desenvolver a auto-estima das trabalhadoras rurais. 

Com relação à auto-estima, é interessante trazer aqui a fala de Dulce: 

“...a família me vê com outros olhos, me vê como 
uma pessoa (mulher) de negócios, independente, 
sabendo se virar, não mais com a visão de o que vai 
ser de minha mãe ou esposa. E tudo o que se quer 
mudar na propriedade se discute junto como 
também nas compras. Se em outras épocas nem o 
marido queria participar e ver o que se comprava, 
hoje já nem se pergunta o que eu comprei.Um único 
problema que persiste é que, quando chego, ele diz: 
Você pelo menos poderia ter me dito aonde 
foi...”(Partes do depoimento de Dulce, presidenta do 
STR de Teotônio: Nov. 2001.) 

Essa mudança,  vista pelos filhos e pelo marido, foi uma mudança interna, dela 

mesma, no seu íntimo, onde trabalhou sua autoconfiança e  sua auto-estima. No entanto, 
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em uma sociedade ainda tão marcada pelas desigualdades sociais e pelos preconceitos, a 

luta pela libertação das amarras discriminatórias e preconceituosas, que inibem e 

ocultam muitas iniciativas das mulheres, é importante que seja acompanhada pela luta 

por eqüidade de gênero,  que tem um sentido muito mais completo e mais profundo do 

que simplesmente igualdade.  

É necessário ter presente que os preconceitos, oriundos de uma sociedade 

tradicionalmente comandada por homens, discriminam ou, pelo menos, mantêm culturas 

e preconceitos milenares que favorecem as desigualdades, principalmente em relação às 

mulheres. Assim, buscar eliminá-las não significa tirar a desforra, como dizem muitas 

mulheres. As críticas às discriminações e aos preconceitos, numa sociedade com 

eqüidade de gênero, passa por uma outra lógica. 

Uma lógica onde as relações possam ter outros parâmetros e, quem sabe, outras 

dimensões. Dimensões baseadas na compreensão e na complementaridade entre dois 

seres diferentes biologicamente, mas que, independente do sexo e do gênero, têm 

condições de ver, ouvir e pensar das mais diversas formas, sem que isso possa torná-los 

superiores ou inferiores frente à sociedade.    

Como se pode observar, feminismo e gênero também serão palavras geradoras 

desta investigação, que serão  mais aprofundadas, apontando sua relação direta com as 

questões a serem problematizadas. E, nesse sentido, posso dizer que a parceria e 

amizade que estabeleci com as trabalhadoras rurais, e com muitas profissionais 

mulheres, possibilitaram ricos diálogos e profundas reflexões sobre a sexualidade da 

mulher e sua participação na sociedade. Foi, também, através dessas mulheres que 

despertei para a importância de voltar a estudar e poder fazer uma investigação e uma 

sistematização das transformações do mundo rural em geral e, em especifico, das 

transformações das trabalhadoras rurais: da sua luta por direitos e, com isso, sua busca 

pela cidadania; da sua participação na sociedade, na agricultura e sua integração no 

MSTTR.  

Com as trabalhadoras rurais, busquei espaços públicos de representatividade, 

como no caso do CEDM – Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e do CODIM – 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Foi onde aprendi a conviver com a 

diversidade dos movimentos existentes e suas várias linhas de atuação e reivindicação. 
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Foi uma maneira de aprender, de trocar experiências e mostrar que as mulheres 

trabalhadoras rurais também se organizavam, o que era fundamental para dar 

visibilidade ao que as trabalhadoras representavam.   

Foram nas discussões do CEMTR que percebi a importância das causas  

feministas, acima dos interesses partidários e de classe, mas nunca acima do projeto de 

sociedade que almejamos. Foram esses e nesses momentos que percebi a necessidade de 

trazer, para dentro da universidade, os meus questionamentos, propiciando a troca de 

experiências e a necessidade de registrar essas experiências e expandir as idéias das 

mulheres da roça. 

Foi a partir daí que tive coragem, novamente, de buscar o Mestrado em 

Educação, após uma tentativa frustrada em Sociologia Rural e de cursar a 

especialização em “Educação e Desenvolvimento Rural’, uma parceria da UFGRS com 

os movimentos sociais. Por causa da  falta de disponibilidade de tempo, porque o 

entendimento de muitos dirigentes sindicais é de que não se precisa de teoria e, sim, de 

mais experiência, enfrentei muitas dificuldades, a ponto de me questionar se continuava 

no trabalho ou no mestrado. Felizmente, consegui manter os dois, e agora me 

encaminho para a etapa final desta investigação.  

1. 2 - Da Pesquisa 

Esta pesquisa tem como objeto principal a mulher trabalhadora rural, que se 

transforma de “senhora em trabalhadora rural”, uma profissional que, para chegar a ser 

reconhecida, teve toda uma caminhada, na qual, ao se transformar, foi transformando o 

seu redor. Elas podem ser comparadas a “figuras de desordem”, pois sua simples 

participação num espaço demarcado pela hegemonia masculina demarca o início de 

novos tempos e demanda novas ordens. Sua presença pode ser considerada como 

elemento de mudança.  

No transcorrer do trabalho, apresentam-se as dificuldades de uma investigação 

que trata do inusitado, do que não é mensurável, pois nem sempre as mudanças são 

visíveis, nem mesmo os meios que levaram às mudanças. Muitas vezes elas aparecem 

mascaradas, confundindo e até descaracterizando o motivo que levou uma mulher, no 

caso do objeto desta pesquisa a mulher trabalhadora rural, a ter um processo de 
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mudanças no decorrer dos últimos anos. Nesses momentos, existe um autor que 

consegue  muito bem refletir essa angústia: 

“ Gostaria desde  já de manifestar minha 
recusa a certo tipo de crítica cientificista que 
insinua faltar rigor no modo como discuto os 
problemas e na linguagem demasiado afetiva que 
uso. A paixão com que denuncio ou anuncio. Sou 
uma inteireza e não uma dicotomia. Não tenho uma 
parte esquemática, meticulosa, racionalista e outra 
desarticulada, imprecisa, querendo simplesmente 
bem ao mundo. Conheço com meu corpo todo, 
sentimentos, paixão. Razão também.” (Freire, 
1995:18) 

 Um dos objetivos desta pesquisa é perceber o tipo de formação/educação que 

alavancou  o processo de mudanças da dirigente sindical, em suas relações com a 

família, a comunidade, a sociedade... Mas, também, poder relacionar essas mudanças, 

atitudes e vidas das mulheres trabalhadoras rurais com as teorias desenvolvidas na área 

de gênero, no que se refere ao feminismo e suas correntes, bem com à questão da 

identidade ou identidades da trabalhadora rural. 

É gratificante ver as mulheres trabalhadoras rurais participando em quase todos 

os espaços da sua comunidade, embora ainda não seja uma participação à altura dos 

tantos esforços por elas empreendidos. 

Para a elaboração desse trabalho, parte-se dos depoimentos de oito mulheres 

trabalhadoras rurais Presidentas de sindicatos, de dois presidentes de STR’s, de dois 

esposos de dirigentes sindicais, e de uma assessora feminina que trabalha nas questões 

de gênero. Também ressalto que tudo o que está exposto nesta dissertação foi autorizado   

pelas pessoas que deram seus depoimentos. 

No Diário de Campo (DC) estão os depoimentos coletados durante os últimos 

três anos, com 157 páginas: anotações de falas das mulheres, de depoimentos formais -  

recolhidos durante os cursos, seminários, palestras, reuniões, assembléias e 

mobilizações -  bem como de conversas informais - que aconteceram durante almoços, 

caminhadas, manifestações, caronas em viagens no interior do Estado. As observações 

da participação e atuação das mulheres trabalhadoras rurais em cursos, seminários, 

encontros e mobilizações, foram fundamentais para as análises realizadas nesta 

dissertação.  
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Outras fontes importantes da pesquisa são documentos, relatórios, revistas e 

jornais. Os relatórios são das reuniões da CEMTR, de seminários, encontros, palestras e 

cursos, realizados tanto na FETAG como no interior do Estado, em nível regional ou 

municipal. Nesses relatórios estão registrados os conteúdos discutidos, bem como os 

depoimentos das mulheres, o que elas pensam sobre os assuntos em pauta, e até alguma 

história particular, para ilustrar melhor a sua participação. Os documentos escritos e 

revistas da FETAG/RS mostram as atividades realizadas junto à comissão estadual, 

comissões regionais, municipais e lideranças.  

    Na primeira parte do texto da pesquisa, faz-se um resgate histórico do MSTTR, 

em nível nacional, onde aborda-se a passagem de um sindicalismo baseado no 

assistencialismo e ligado ao governo, para o desafio de um novo movimento, construído 

a partir da base, por um espaço mais dinâmico, dando conta das novas demandas de 

trabalhadores e trabalhadoras, em um país onde as riquezas e o acesso a elas estão 

restritos a poucos. Mostra nessa realidade os desafios para o MSTTR. Nesse sentido, 

classifica-se o sindicalismos em três fases: a primeira fase do assistencialismo, a 

segunda fase já um pouco mais qualificada, reivindicativa, e a terceira fase, que é 

propositiva. Pode-se observar que, a partir da segunda fase, o movimento começa a 

ganhar qualidade de representação, convencendo seus sindicalizados de sua 

importância. Essa é uma fase de muitas conquistas. É nessa fase que as mulheres 

trabalhadoras rurais começam a se sindicalizar e buscar seus espaços no MSTTR. Na 

terceira fase destaca-se a visibilidade da mulher e um maior engajamento dos jovens e 

aposentados no MSRTTR. O movimento dá um salto de qualidade propondo políticas 

públicas. Nessa fase destaca-se o Grito da Terra Brasil, um evento nacional de grande 

mobilização e conquistas para o sindicalismo de trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

Isto entendido pós 1964, já que o que antecede são lutas diferentes e é por isso que a 

COMTAG sofreu intervenção e as federações eram observadas de perto por uma 

espécie de “olheiro” do governo militar. 

 Traz a questão da modernização da agricultura, ligada às desastrosas 

conseqüências dos agrotóxicos, que fizeram parte de suas reivindicações e dos eixos de 

suas lutas nos últimos dez anos. A atuação das mulheres, no que se refere às questões 

ecológicas e a sua preocupação com o uso indiscriminado de agrotóxicos, encontram 

um exemplo em Nair Bagatini: 
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“Os animais domésticos têm adoecido e as 
próprias vacas lá de casa têm ficado doentes. 
Quando chamo o veterinário, na maioria das vezes, 
ele não sabe diagnosticar que doença contraíram. 
Muitas pessoas apresentam também enfermidades 
de estômago e até mesmo câncer.”(Nair Bagatini, 
Revista da Organização das Trabalhadoras Rurais – 
30% nosso ponto de partida., 2002) 

Assim como Nair, muitas outras trabalhadoras rurais vêm lutando para que os 

agrotóxicos e os transgênicos, continuidade do pacote tecnológico aplicado no Brasil 

desde 1964 e acelerado nas décadas de 70 e 80, sejam realmente banidos do meio rural. 

Também a CEMTR, no ano de 2002, tirou, como um dos seus eixos de atividades, as 

discussões do uso indiscriminado de agrotóxicos e as conseqüências tanto para o meio 

ambiente como para as pessoas.  O MSTTR, através dos sindicatos e FETAG3, continua 

fazendo pressão contra os transgênicos e o uso de agrotóxicos. 

 Na segunda parte, trata-se das mulheres no espaço do MSTTR do Estado. 

Retoma-se o processo de lutas e conquistas das mulheres, das dificuldades pelas quais 

passaram  dentro e fora dos sindicatos. Descobre-se aí a importância de a mulher 

participar no movimento e suas estratégias de ação. Apresenta-se nessa parte, também, 

uma reflexão sobre as várias concepções do feminismo e busca-se situar as 

trabalhadoras rurais nesse contexto, bem como colocando o seu trajeto dentro do 

movimento para entender melhor o significado do feminismo. Procura-se traçar alguns 

comparativos das ações feitas pela organização das mulheres trabalhadoras rurais e do 

que cada corrente feminista defende. Isso, do ponto de vista político e metodológico, 

propicia situar onde estão as rurais na sociedade. Refere-se também à questão de gênero 

e procura-se destingui-la e situá-la no contexto das trabalhadoras rurais, buscando 

aplicá-la na análise feita sobre a participação da mulher no MSTTR.   

Na terceira parte, trata-se da pedagogia do feminino no MSTTR, de como as 

trabalhadoras rurais vêm sendo incluídas e organizadas no movimento. Aponta como 

estratégias fundamentais os espaços específicos criados no MSTTR, o responsável pela 
                                                           
3 Com relação a isso o último jornal da FETAG/RS, (n.º. 47 do mês de dezembro, 2001), traz uma 
reportagem com Mara Tagliari Calliari, professora e pesquisadora de Toxicologia do ICB da 
Universidade Federal de Pelotas,  que observou o nascimento  e internações de bebês com malformações 
congênitas em um hospital da cidade. A partir daí fez várias constatações  sobre a realidade das mães 
suficiente para se  protegerem dos venenos lançados na lavoura, como defensivos agrícolas. Ela ainda 
afirma que: “O ideal seria que baníssemos o atual modelo de produção que utiliza agrotóxicos.”  Isso 
significa dizer que a entidade continua atuando, no sentido de uma reflexão que leve a uma tomada de 
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evolução das mulheres, colocando como bandeira de luta a conquista do poder pelas 

trabalhadoras. Ainda discute uma nova dimensão para esse espaço. Coloca o trabalho 

sobre saúde como uma estratégia para a organização das mulheres e a educação como 

instrumento fundamental para a sua organização. 

Ainda traz a sexualidade e o moralismo como dois temas que perpassam todas as 

discussões, pois é através da sexualidade que a mulher continua, de certa forma, refém 

das questões culturais, que são armadilhas do sistema patriarcal que persiste na 

sociedade, impedindo o exercício de sua plena cidadania, como afirmam autores como 

Pateman (1993), Aguiar (1997) e Oliveira (1998: 91). Trata também dos avanços 

pontuais que essas mulheres têm garantido nas últimas décadas, permitindo que haja 

profundas mudanças no  movimento como um todo, bem como na família. Aponta para  

a crescente visibilidade da trabalhadora rural, e coloca a ligação da estratégia das ações 

afirmativas. Nesse sentido, é interessante ressaltar que tanto as ações que dão 

visibilidade para as mulheres como aquelas que são no âmbito familiar, privado, são um 

conjunto infinito de ações, situações e vivências que permitem apontar como 

empoderamento das mulheres, para a nova sociedade que se almeja. E nesse sentido 

Deere e León (2002, p.52 e 53) apontam autores (Young, 1993, p.158; Batliwala, 1997, 

p.187; Kabeer, 1997, p.120) que discorrem sobre a significação da palavra 

empoderamento, e afirmam que está implícito nos diferentes usos da palavra a noção de 

pessoas obtendo o poder sobre suas próprias vidas e definindo o próprio planejamento; e 

está ligado aos interesses dos desprovidos de poder, pressupondo assim uma expressão 

de mudança desejada, sem estar especificada a implicação de tal mudança.  Deere e 

León também indicam  um manuscrito  preparado para a terceira Conferência sobre a 

mulher da ONU em Nairobi, em 1985. No documento o conceito de empoderamento 

aparece como uma estratégia conquistada por mulheres do Terceiro Mundo para mudar 

suas próprias vidas, ao mesmo tempo que isso gera uma transformação social, o 

principal objetivo do movimento das mulheres.   

Optou-se por apontar como indicações a serem observadas o processo educativo 

e organizativo, do que chamou-se aqui de  “pedagogia do feminino no MSTTR”. São 

várias experiências, falas e reflexões de um conjunto de estratégias e ações, que se 

                                                                                                                                                                          
decisão mais radical de mudanças da cultura do uso de agrotóxicos;  pois já estão comprovados os efeitos 
danosos para os seres vivos,  principalmente para o homem e para a natureza.    
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cruzam com autores e autoras e culminam com a passagem marcante das “senhoras para 

as trabalhadoras rurais”...      

1 .3 - Das Mulheres Presidentas   

Uma das questões que chama a atenção é que todas as oito entrevistadas 

confessaram gostar muito do que fazem, pois se realizam através do seu trabalho no 

sindicato. Será que é o trabalho que as realiza ou é a oportunidade de terem saído do 

anonimato, transposto as porteiras, podendo, então, colocar suas idéias? Afinal, hoje em 

dia o STR tornou-se um espaço de divulgação de sua diretoria, principalmente se essa 

diretoria é atuante e presta um bom  trabalho aos seus filiados. Mas o que está se 

querendo trazer à tona é a reflexão sobre o espaço que o MSTTR propicia, seja o de 

mostrar a diversidade de funções que existem para serem ocupadas nas comunidades, 

também pelas mulheres. Pode-se dizer que o STR é um espaço,  mais restrito, mesmo 

tendo sido ampliado nos últimos anos o número de diretores. Pode-se observar, 

atualmente, que são 23 as mulheres presidentas de STR’s, num total de 354 sindicatos 

filiados à FETAG/RS. Em outros cargos elas somam mais de 600 mulheres. Isso 

significa que não dá para todas as mulheres serem Presidentas, mas que existem outros 

espaços para atuarem. É preciso desordenar a ordem estabelecida de determinadas 

instâncias, para trazer uma nova ordem, onde a presença da mulher seja mais regra que 

exceção. 

Por outro lado, a vontade de poder contatar e escrever o depoimento de cada mulher  

presidenta de STR foi o primeiro obstáculo, ou a tentativa para se chegar a um 

consenso. Afinal de contas, é uma história de muitas encruzilhadas, muitas dificuldades, 

e construída no cotidiano a partir de pequenas vitórias que foram dando visibilidade e 

empoderamento a essas mulheres, e que vieram colocar “sangue novo”, oxigenando o 

movimento sindical. Trouxeram muitas temáticas e reforçaram outras tantas lutas que 

estavam sendo esvaziadas pelos sindicalistas tradicionais.  

Nesse momento, recuperar um pouco das tantas lutas é fundamental para que as 

pessoas que procederem a outras pesquisas nessa área possam ter onde se subsidiar. 

Também esse registro é fundamental, pois já existem outros movimentos cooptando o 

que na verdade tem sido conquista das mulheres integradas ao MSTTR. Um dos 

exemplos é a conquista básica da aposentadoria que, na época, 1988, foi uma conquista 
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para trabalhadores e trabalhadoras rurais em geral. Porém, quem propôs as leis e elegeu 

representantes, inclusive com caravanas no Congresso Nacional, fazendo pressão, foi o 

MSTTR. Nessa época, os únicos movimentos que existiam, além das mulheres 

trabalhadoras rurais organizadas pela FETAG/RS, era o chamado “Movimento das 

Margaridas,” inspiradas em Margarida Alves, presidenta de sindicato de um município 

do estado de Alagoas e assassinada em 1983. 

As trabalhadoras rurais começaram por se sindicalizar e participar das lideranças 

em conjunto com os homens. Primeiro, nas assembléias e nos encontros e cursos de 

lideranças e depois, fazendo seus encontros específicos, onde tratavam da importância 

da sindicalização e da sua integração como profissional, trabalhadora rural. Na época, 

1985 a 1990, não se usava a palavra “cidadania”, mas na prática já se resgatava o que na 

década de 90 começaram a dar o nome de resgate ou construção da cidadania da mulher 

trabalhadora rural. Os grandes encontros que deram visibilidade para  a trabalhadora 

rural e recuperaram sua auto - estima nada mais foram do que aulas práticas de resgate e 

conquista de uma cidadania adormecida.  

A seguir, algumas dessas mulheres, aquelas cujos depoimentos possibilitou esta 

investigação... 

 

  

Nome 

 

  Município 

 

  Idade 

                      

Histórico 

 

DULCE 

BERTA 

SCHINEIDER 

 

Teutônio 

Não 

revelou 

Agricultora, ingressou no MSTTR em 1984 e logo depois 
na CEMTR, em 1986. Pela sua atuação foi escolhida para 
ser a primeira mulher a fazer parte da diretoria da 
FETAG/RS. Foi presidenta do sindicato de Teutônio. É 
casada e tem um casal de filhos. Trabalha com gado leiteiro 
e galinhas poedeiras. Não revelou o partido. 

  

 

 

EDITH 

SCHAFER 

 

 

Igrejinha 

 

 

59 anos 

Agricultora aposentada, ingressou no MSTTR em 1984 e 
na CEMTR, em 1986. Em 1988 foi eleita secretaria do 
sindicato de trabalhadores rurais, e reeleita para o mesmo 
cargo em 1991. Em 1994 foi eleita presidenta e reeleita em 
1997, até agora. É casada e tem  um casal de  filhos e de 
netos. Possui 22 hectares de terra e produz milho, feijão e 
arroz. Sua principal fonte de renda é o gado leiteiro. É 
filiada ao PT – Partido dos Trabalhadores. 

   

  Não 

revelou

Iniciou no MSTTR como líder da organização das mulheres 
desde 1983. Foi da CEMTR,  vice– presidenta do sindicato 

É
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CLASSI 

MAFFI 

 

Passo Fundo 

revelou e atualmente é presidenta. É casada, tem filhos, netos e 
netas. É  agricultora,  trabalha com soja e com a produção 
de frango. Não revelou se é filiada a partido político. 

 

LENIR 

PILINETO 

FANTON 

 

Vanini 

 

35 anos 

É trabalhadora rural e vereadora, além de ser presidenta do 
sindicato. Foi agente de saúde e entrou no MSTTR em 
1996. Em 1997 foi eleita presidenta do STR e reeleita há 3 
meses para o mesmo cargo. É casada há 17 anos e tem três 
filhos, sendo duas meninas e um menino. É proprietária de 
12,5 hectares de terra e tem como atividade principal o 
leite, além de produzir milho orgânico. É filiada ao Partido 
Democrático Trabalhista – PDT.  

   

 

 

MARIA ERANI 

KOLINK 

 

 

Capela Santana 

Não 

revelou 

Agricultora, entrou no MSTTR em 1984 através da 
organização das mulheres, como líder no município de São 
Sebastião de Caí. Participou durante 4 anos de CEMTR 
representando a regional sindical na FETAG/RS. Quando 
Capela de Santana se emancipou, foi sócia fundadora do 
STR e a primeira presidenta. É casada,  tem filhos,  neto e 
netas. 

 

 

NELI  
ANTONELLO 

 

 

Vila Nova do Sul 

 

 

50 anos 

Agricultora, ingressou no MSTTR em 1986 e na CEMTR 
em 1991. Foi sócia fundadora e primeira presidenta do STR 
de Vila Nova. Atualmente exerce o segundo mandato como 
presidenta. É casada há 29 anos e tem um casal de filhos. 
Sua atividade principal é o gado leiteiro e a produção de 
verduras em estufa. Não revelou se é filiada a partido 
político.  

 

 

SÔNIA DE 
LEMOS 
CONTRI 

 

 

Santo Ângelo 

 

 

57 anos 

Ingressou no MSTTR em 1988 e na OMTR em 1984. Foi 
secretária  do sindicato e atualmente é presidenta reeleita 
pela 2o... vez. Também foi da CEMTR. É viúva e tem 4 
filhos e 2 filhas. Também tem netos e netas. Possui 15 
hectares de terra e sua produção é milho, soja, mandioca, 
hortaliças e leite. Não revelou se é filiada a partido político.

 

TEREZINHA 

SCHMACZ 

WIER 

 

 

Campina das 
Missões 

 

 

56 anos 

É agricultora aposentada e começou no MSTTR e no 
movimento de mulheres em 1984. Em 1987 se sindicalizou 
e, em 1991, assumiu como secretária do STR. Na outra 
gestão assumiu como vice- presidenta e na mesma gestão 
substituiu o presidente. Atualmente é presidenta eleita. É 
casada há 37 anos e tem 7 filhos, sendo 3 homens e 4 
mulheres, além de 5 netos. Possui 18,5 hectares de terra. 
Não revelou se é filiada a partido político.  

Obs.: As entrevistas estão em anexo. 

1.4 - Dos Presidentes de Sindicatos 

“...a questão da participação da mulher, eu acho 
que ela veio fortalecer o movimento.”(Sérgio 
Polleto, presidente do STR de Vacaria.) 

São pessoas que, como já mencionei anteriormente, pertencem a regionais onde 

não foi escolhida nenhuma mulher para entrevista, e são dirigentes que têm um papel 
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estratégico dentro da regional, o de Coordenador, por isso foram os escolhidos. O papel 

de coordenador regional é estratégico na estrutura do MSTTR no Estado, por isso, é 

uma boa maneira de fazê-los refletir e de se sentirem co-responsáveis para que os 

trabalhos específicos na questão de gênero sejam ampliados.     

Nome Município Idade Histórico 

 

 

SERGIO 

POLLETO  

 

 

Vacaria 

 

 

42 

Está no movimento sindical desde 1982.  
Iniciou como liderança de comunidade, 
depois entrou como suplente do sindicato, em 
seguida foi secretário e atualmente é 
presidente do STR de Vacaria. É casado e 
tem dois filhos do sexo masculino. Foi 
secretário municipal da agricultura. Já foi 
filiado a partido político. Mas hoje ele diz 
defender o “partido dos trabalhadores rurais”. 
Produz uva e tem criação de suínos. 

 

 

AVELINO 

PERGHER 

 

Guaporé 

 

36 

Está no movimento sindical há treze anos. 
Escolheu o movimento por entender que é o 
que está mais próximo do agricultor e por 
acreditar que através da organização é 
possível melhorar a qualidade de vida do 
trabalhador rural e viabilizar a sua atividade. 
Tem 30 hectares de terra e planta milho, 
erva-mate e tem criação de suínos. É pai de 
um casal de filhos e filiado ao PT. Além de 
ser presidente do STR de Guaporé e 
pertencer à diretoria da FETAG/RS, como 2º- 
suplente da diretoria, é vereador pelo PT.     

Obs.: As entrevistas estão em anexo. 

1. 5 - Dos Maridos das Sindicalistas 

“O serviço da roça ficou um pouco mais 
para mim... Mas tem que continuar na luta. Ela 
gosta do serviço dela e eu gosto do que faço. E as 
filhas  principalmente a mais nova, quando ela 
estava no sindicato, eu cuidava dela até a Maria 
Helena voltar. À noite ela voltava e tudo ficava 
bom”. (Depoimento de Otto Baungartem, agricultor, 
48 anos). 

  Apesar do impacto inicial, foi uma parte interessante e surpreendente,  pois tanto 

Otto como Reneu foram pessoas extremamente gentis e demonstraram em primeiro 

lugar conivência e confiança com e nas suas mulheres. O que pode indicar que tenha a 

ver diretamente com o espaço social que suas esposas conquistaram. Acredita-se que é 

menos uma batalha que a mulher tenha que vencer, quando sua família e, 

principalmente, o marido compreender que ela tem o direito de buscar seus espaços 
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como cidadã, pois a representatividade política da categoria faz parte da profissão. Mas 

são hipóteses que só poderiam ser mais aprofundadas com uma amostra mais 

representativa, o que não é o objeto dessa pesquisa. Nestas entrevistas, a idéia é no 

sentido de ter uma noção de como pensam alguns dirigentes e maridos dessas mulheres 

tão corajosas. Isso levando em consideração que o MSTTR é ainda de característica 

predominantemente masculina no seu comando, centralizando o poder das presidências 

nas mãos de homens.   

Nome Município Idade Histórico 

OTTO 

BAUNGARTEM 

Alto Feliz  

49 anos 

Agricultor, casado há 27 anos e tem três 

filhas e três netos. Possui 32 hectares de terra 

e sua principal fonte de renda são os 

hortifrutigranjeiros e acácia. Foi presidente 

do círculo de pais e mestres e líder sindical. 

Concorreu como candidato a vereador pelo 

PT nas últimas eleições.  

RENEU BONH Ivoti 62 anos É agricultor casado, pai e avô. Planta milho, 

feijão, batatinha. Tem gado leiteiro e animais 

doméstico. É da diretoria do STR de Ivoti, e 

filiado ao PMDB. No STR se preocupa e 

trabalha mais nas questões de saúde. Foi 

representante da regional na Comissão 

Estadual de Saúde. 

As entrevistas estão em anexo. 

1. 6 - Da Estudiosa na Questão de Gênero  

“A desordem que você propõe, remete para 
a autonomia!! A construção da autonomia é a 
desordem do ovo. O pinto rompe a casca para 
surgir, e tem que ser assim!” (Ênedi Backes, 
socióloga feminista) 

   É muito importante poder contar com a luz da experiência, para não ficar 

marcando passo em questões que já foram historicamente descartadas, é nesse sentido  

que Ênedi traz, com seu trajeto histórico de feminista  e militante de esquerda, muitas 

contribuições para as mulheres trabalhadoras rurais, tanto nas questões de gênero como 

no que se refere ao sindicalismo... Ela lembra do encontro no Gigantinho, evento que 

demarcou a entrada das mulheres trabalhadoras rurais nos STR’s e no MSTTR. Após 
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esse encontro mostraram que nunca mais ficariam atrás das portas de suas casas, sendo 

a anônima “do lar”. Elas vieram para conquistar o reconhecimento de sua profissão. 

Para  lutar pela saúde, como um direito das trabalhadoras e trabalhadores rurais e um 

dever do Estado. Pondera, também, que o eixo saúde é uma boa temática, podendo 

servir como um instrumento metodológico para organizar e despertar as mulheres para a 

luta. Ela começa a sua entrevista dizendo que entende que a “desordem” a qual foi 

referida começou antes, quando se viu na  saúde um instrumento de luta pelo direito das 

mulheres e homens da roça. Era uma nova ótica de ver as coisas.  

 Ênedi traz à tona a questão do trabalho produtivo e reprodutivo, considerados 

dentro das linhas de produção capitalista. Ou seja, que o trabalho reprodutivo, feito na 

sua maioria por mulheres, não gera lucro e por isso não é valorizado. Mas lembra que 

essa mulher da roça se dá por conta de que tem um corpo e sexualidade, e aí entra outra 

questão que desordena também o MSTTR. Falar em sexualidade, em uma reunião de 

sindicato, desde  quando? Desde que a mulher entrou no movimento e começou a fazer 

parte das reuniões, a se sindicalizar, a trazer os problemas, dificuldades e também as 

alegrias da família para dentro das reuniões. Família essa da qual faz parte seu marido, 

que é da diretoria do sindicato.  

Mas Ênedi fala muito mais, sobre a dupla jornada de trabalho, sobre o 

engajamento das mulheres nos partidos políticos  e a partidarização dos movimentos 

rurais, e do positivo que vê nisso, mas também do sectarismo que faz com que a disputa 

se torne um fim,  desrespeitando as diferenças  culturais, históricas e de método de cada 

movimento. E que, com isso, tem impossibilitado qualquer chance de um consenso 

naquelas questões que são as especificidades de gênero. Ela ainda traz à tona a questão 

da autonomia das mulheres ou de seus movimentos que, muitas vezes, pelo desejo do 

poder, são colocadas em segundo plano.  

NOME MUNICÍPIO IDADE HISTÓRICO 

 

ENEDI  

BACKES 

 

Porto Alegre 

 

Não revelou 

É socióloga e uma das fundadoras do PT e da CUT no Estado. Foi 
a primeira mulher a fazer parte da CUT na função de diretora de 
formação. Foi assessora especial junto à Prefeitura de Porto 
Alegre, para assuntos de políticas públicas específicas para a 
mulher. Tem assessorado a FETAG/RS, em atividades diversas 
nos últimos anos. Atualmente é assessora na Secretaria Estadual de 
Saúde para assuntos da terceira idade e faz parte da Rede de Saúde 
da Mulher.   

Obs.: A entrevista está em anexo.  
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2 -  A MULHER E O MSTTR NO  BRASIL E NO RIO GRANDE  DO SUL 

 

“ Minha entrada no Movimento Sindical foi 
através do Movimento de Mulheres, por volta dos 
anos 80, quando começou a discussão da 
organização das mulheres no Rio Grande do Sul”. 
(Sônia Contri, Presidenta do STR de Santo Ângelo) 

 

2. 1 – Identidade Histórica do MSTTR  
No Brasil, o sindicalismo veio através dos imigrantes, que já tinham uma 

vivência nesse sentido. O movimento de organização começou com os proletários 

urbanos, que tinham mais facilidade em comunicar-se. Na década de 30, o então 

presidente da República Getúlio Vargas, inspirado pela carta “del lavouro” do 

sindicalismo italiano, criou uma estrutura sindical ligada ao então Ministério do 

Trabalho, legalizando o sindicalismo rural através de um estatuto padrão que passou a 

vigorar até por volta de 1988, quando, então, a nova Constituição passou a proclamar a 

liberdade e autonomia sindical. No entanto, mesmo  antes de vigorar a nova lei, muitos 

sindicatos, tanto urbanos como rurais, já faziam valer a democracia interna, criando 

novas estruturas para “oxigenar” o Movimento Sindical e dar  conta da diversidade e 

demanda das novas categorias. O aparecimento de novos interlocutores no campo e na 

cidade apontava para a necessidade de uma outra representatividade classista dos 

trabalhadores e trabalhadoras, ocasionando o surgimento das Centrais Sindicais. 

O antigo sindicalismo rural, com bases no assistencialismo, começava a mostrar 

suas falhas, deixando espaços para um sindicalismo mais dinâmico e de luta. A então 

Central Única dos Trabalhadores – CUT iniciava sua disputa por Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais, tentando se estabelecer no campo. Tinha dificuldades, pois trazia 

toda uma experiência urbana, porém não aceitava a continuidade do sindicalismo 

tradicional, estruturado em 1940. 

 A FETAG/RS – Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do 

Sul surgiu em 1963, apoiada pela Frente Agrária Gaúcha- FAG,  ligada à igreja católica 

que via na organização dos trabalhadores rurais uma maneira de desviá-los do 

comunismo. Nessa época, a política internacional era pautada pela guerra fria entre o 
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comunismo e capitalismo, respectivamente representados pela União Soviética e pelos 

Estados Unidos da América.  

 Foi também em 1963 que foi criada a CONTAG – Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura, a qual foi fechada, um ano depois de sua fundação, com a 

instalação do golpe militar de 1964. 

No Rio Grande do Sul, a FETAG não foi fechada, porém vivia sob os olhos 

atentos dos militares. O seu presidente, na época senhor Otávio Klein, prestava conta 

das atividades da Federação praticamente toda semana. Na maioria das reuniões e 

cursos, havia a presença de um “olheiro” e, mesmo assim, o assessor, na época o 

advogado Claudino Schneider, que acompanhou grande parte da história da entidade e 

se aposentou em 1998, conta que era “convidado” a prestar contas das reuniões que a 

entidade realizava, fazendo um relato minucioso do que acontecia. O MSTTR de então 

era baseado na assistência médica, na prestação de serviços e cumpridor fiel das leis 

estabelecidas. Em um segundo momento, a Federação também teve um convênio com o 

Governo do Estado onde contratou por volta de cem técnicos agrícolas para dar 

assistência aos trabalhadores rurais. É nítido que essa assistência estava ligada ao pacote 

tecnológico da modernização da agricultura4. Esse trabalho, alguns anos depois, foi 

assumido pela EMATER – Empresa de Assistência  Técnica e Extensão Rural. De lá 

para cá muitas coisas mudaram, como já se fez referência, outros atores entraram em 

cena, forçando o MSTTR a ter uma postura de enfrentamento, sob pena de perder suas 

bases para outros movimentos. 

 Observando a realidade da FETAG/RS desde 1963, poder-se-ia classificar o  

MSTTR  em três momentos básicos de sua história. O primeiro de 1963 a 1980, 

marcado pelo assistencialismo, mas também por lutas e conquistas, apesar dos limites 

tanto legais como de consciência dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Neste sentido 

é interessante ressaltar um curso que o departamento de formação da entidade realizou 

em 2002, na regional das Missões I, onde em uma das oficinas a tarefa era de um grupo 

de trabalhadores e trabalhadoras rurais fazerem um resgate histórico. O resgate era feito 

por décadas; Aí observa-se a ausência de qualquer entidade ou organização que levasse 

as levantasse as necessidades dessa categoria, transformando-as em reivindicações e 

                                                           
4 Nas próximas páginas far-se-á uma explanação mais detalhada, sobre o que representou para o Brasil a 
“modernização da agricultura” e a quem beneficiou. 



 32

posteriormente em direitos. Eles colocavam as dificuldades de carência de direitos 

básicos, que só começaram a existir a partir do aparecimento da representação sindical. 

Começando pela assistência médica, através do FUNRURAL5. O qual depois se 

incorporou ao INSS e atual SUS. O direito de meio salário mínimo aos trabalhadores, 

reconhecendo-os como profissionais da agricultura, embora discriminados. E, assim, os 

trabalhadores rurais foram se dando conta de que os sindicatos tinham uma função de 

representá-los, indo ao poucos reconhecendo-os como espaços de representação da 

categoria.           

 No segundo período de 1980 a 1990, quando o Brasil saía da ditadura militar e os 

movimentos sociais começavam a mostrar a visibilidade, a FETAG/RS passa de um 

sindicalismo assistencialista e legalista para um sindicalismo reivindicatório, e o 

MSTTR começa a criticar as leis estabelecidas e a reivindicar aquilo que era direito de 

todos e todas. Surgem as Centrais Sindicais e o ABC paulista se torna o berço de um 

novo sindicalismo brasileiro. É nesse momento que as mulheres começam a se 

sindicalizar para reivindicar seus direitos como trabalhadoras rurais. Fazem seus 

primeiros grandes encontros, buscando visibilidade para a sua importância como 

profissionais e vão construindo sua identidade até pouco tempo tão apagada. 

Assim, com os trabalhadores rurais, representados pelos seus maridos, irmãos ou 

pais, as mulheres também viram nos sindicatos de trabalhadores rurais um espaço onde 

poderiam buscar seus direitos e exercitar sua cidadania; vocabulário pouco conhecido 

para elas, mas que aos poucos foi ganhando significado, enquanto elas foram 

participando do MSTTR e descobrindo que também tinham condições de lutar e direitos 

a adquirir. Elas se deram conta de que, como proprietárias de terras, também tinham 

direitos de se sindicalizarem e, como profissionais, buscarem seus direitos.  Isso, é 

claro, se deu ao longo dos últimos 20 anos, mais sistematicamente. Nos capítulos que se 

sucedem será demonstrado como essas profissionais da agricultura foram crescendo e se 

apoderando dos espaços nos sindicatos, como sindicalizadas.    

Surge no Rio Grande do Sul a primeira mulher dirigente Sindical, Rosa Três, que 

assume a presidência do STR de Casca, em 1986. Se fortalece a CEMTR, criada em 

1985, e serve como espaço de formação e preparação para as novas lideranças 

femininas. Também os jovens buscam espaços junto à FETAG, formando sua Comissão 
                                                           
5 Fundo de Assintência ao Trabalhador Rural 
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no final da década de 80. É a década de grandes mobilizações na área da previdência, 

das políticas agrícolas e em torno da nova constituinte. Pode-se dizer que foi a década 

de grandes conquistas, onde o trabalhador rural deixou de ser “meio homem”, pois 

recebia meio salário mínimo de aposentadoria, e passou a ter direito à um salário. A 

mulher trabalhadora rural foi reconhecida como tal e conquistou aposentadoria por 

idade, além dos direitos de salário maternidade e auxílio natalidade como todas as 

demais trabalhadoras. Isso jogou a classe trabalhadora rural para um patamar de 

cidadãos, até então pouco reconhecidos. Com isso o MSTTR teve um grande impulso, 

pois muitas mulheres passaram a vê-lo como verdadeiro representante da classe 

trabalhadora. 

E como não poderia deixar de destacar, para fechar essa segunda fase do MSTTR, 

dá-se o  começo da implementação da Constituição Federal, que vai desde os direitos 

adquiridos pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais já citados, como também da 

contribuição confederativa. Esse direito, que  está no artigo 8º. da Constituição de 1988, 

trouxe uma nova garantia legal de sustentabilidade econômica para o MSTTR. Tanto a 

implantação quanto o valor da contribuição é fixado pela assembléia da  entidade, onde 

a categoria poderá aprovar ou não e  definir o valor a ser cobrado. É a caminhada para a 

autonomia, pois não é um imposto, é algo discutido com os trabalhadores e 

trabalhadoras que fazem parte da categoria, dando assim condições para que o MSTTR 

possa continuar as lutas pelos seus direitos. No Rio Grande do Sul, foi implantada essa 

contribuição a partir de  91/92 e hoje é a principal fonte de arrecadação e manutenção 

econômica da FETAG/RS.6 Aqui é importante ressaltar que as mulheres historicamente 

contribuíram mais que os homens desde a implantação desta contribuição. Veja no 

gráfico abaixo: 
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 terceiro momento, de 1990 aos dias atuais, se caracteriza pelo surgimento de 

icalismo mais amadurecido e autônomo, que não apenas reivindica, mas propõe, 

 projetos e vai para as ruas buscar apoio da população em geral, mostrando à 

e o que quer. Nessas manifestações se concretiza a participação maciça das 

s e também dos jovens, e uma parte de trabalhadores e trabalhadoras, que 

 completamente à margem do sindicalismo, marcam suas presenças com 

s arrojadas  e apontam soluções para os governantes. 

s mulheres começam a ocupar espaços nas direções das entidades, nos STR’s, 

AG e na CONTAG, o que coloca em discussão a política de quotas de no 

 30% de mulheres nas diretorias de todas as instâncias do MSTTR. 

utro evento marcante dessa fase é o primeiro Grito da Terra, que começou em 

 conjunto com a CUT Rural, MSTTR e MST, e teve como fórum de discussões 

s a agricultura no Brasil, especialmente a Agricultura Familiar. O seu slogan  

OS Agricultura”, baseando-se em propostas para um novo tipo de 

lvimento para o país, ante a falência do modelo vigente, inserindo o  MSTTR 

lemento propositivo e construtor de uma nova relação da sociedade, na 

ação do controle social do Estado. Esse evento vem acontecendo há 7 anos,  da 

 quinzena de maio até a 2a. quinzena de junho, com atividades variadas.  
                                                                                                                                                           
xistem sindicatos que não implantaram a contribuição e outros que implantaram, mas que têm 
tribuição por falta de um trabalho com a base. Acredita-se que o dirigente precisa se convencer 
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Essas atividades vêm servindo de palco democrático para homens e mulheres da 

roça exercitarem sua cidadania, transformado esses espaços em uma verdadeira tribuna 

de denúncias do sistema gerador de pobreza e exclusão, mas também um espaço de 

diálogo e proposição de novos políticas públicas, necessárias à agricultura familiar. 

Além disso, têm buscado  integrar o meio urbano e rural, demonstrando que todos e 

todas estão sendo explorados e que é preciso achar formas alternativas de criar um 

desenvolvimento harmônico, sem exclusão  no campo ou na cidade. No anexo n.º 5  

apresenta-se os eixos temáticos atuais  do Grito da Terra Brasil.  

Várias foram as conquistas desse evento em todas as áreas de interesse da 

agricultura familiar, destacando-se a retomada da organização de pequenas cooperativas 

e a reflexão em nível estadual, tanto pelo governo como pelo conjunto dos movimentos 

sociais do campo, sobre a educação no meio rural. A retomada da formação de 

cooperativas está ligada à questão do financiamento habitacional para agricultores 

familiares, ressaltando-se aqui a cooperativa recém-formada de agricultores familiares 

ligados aos STR’s para atender à demanda na área de financiamentos para habitação 

rural. Também foi constituído, pelos movimentos sociais do campo e pela Secretaria de 

Estado da Educação, um fórum de “Articulação para a Educação Rural”, com o objetivo 

de  melhorar a educação no meio rural. Esse fórum tem se reunido sistematicamente e 

realizou, em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação, a 2a. Conferência de 

Educação Básica do Campo, no período de 02 a 05 de abril de 2002. Participaram 

professores estaduais e municipais do meio rural e dos movimentos sociais 

representados pelo MST, FETAG7, FETRAFESUL, MMTR, PJR e MAB8.  

Essa fase contempla, ainda, as decisões do 6o.CNTTR, que trouxe o conceito do 

regime de economia familiar, junto com a discussão da sustentabilidade da agricultura   

familiar. A nomenclatura “agricultura familiar” incluí a mulher trabalhadora rural que,  

antes, com a denominação de “pequeno produtor’’, se sentia excluída. A palavra 

“familiar” abre um leque que contempla a amplitude da diversidade, incorporando o 

núcleo familiar.  
                                                                                                                                                                          
da importância desta contribuição, caso contrário ela não acontece. 
7 A FETAG fez parte de duas mesas temáticas, expondo suas experiências de formação e propondo a 
fomentação da Casa Familiar como uma alternativa de educação para jovens da agricultura familiar. E 
outra onde foi apresentada a experiência da FETAG na área de formação de lideranças.  
8 FETRAFESUL – Federação da Agricultura Familiar do Sul. 
PJR – Pastoral da Juventude Rural. 
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 Nos últimos cinco anos, outro grupo bastante representativo dentro do MSTTR é 

o dos aposentados e aposentadas  que representam um número expressivo e que, mesmo 

depois de aposentados, continuam sendo ativos e produzindo na agricultura familiar. 

Em 1998 constituiu-se a Comissão Estadual de Aposentados e Aposentadas, que tem 

como função discutir e encaminhar propostas, definir encontros e seminários das 

demandas advindas desse grupo, que representa por volta de 45% do quadro social do 

MSTTR do Rio Grande do Sul. 

Neste terceiro momento, também é de fundamental importância referir-se ao 

PADRS – Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONTAG, 

2000:76 a 98) que refere-se à um projeto voltado para o rural, que venha ao encontro de 

suas necessidades e  viável em relação à ecologia e às questões econômicas e sociais. O 

PADRS está sendo concretizado através de várias iniciativas municipais e projetos 

pilotos em todo o país,  que têm dado resultados concretos. Isso demonstra mudanças 

profundas do MSTTR e sua afirmação, que acena para um quarto momento: o de 

colocar em prática as suas propostas, de ser sujeito da história e de transformar suas 

experiências em um projeto de sociedade real mais coletivo e solidário.          

2. 2 – As Nuances do MSTTR e a Presença da Mulher 

A FETAG, junto com mais 25 federações do país, compõe a CONTAG –

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG,2000:5) que 

representa, nacionalmente, 25 milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais 

organizados em 3.656 sindicatos. A CONTAG vem realizando Congressos de 

Trabalhadores desde 22 de dezembro de 1963, onde elege suas diretorias e define as 

diretrizes e metas para a gestão  seguinte. A CONTAG  tem como instância máxima de 

decisão o Congresso e cada um tem seu próprio regimento. Seu conselho deliberativo 

tem representante de todas as Federações filiadas e a diretoria é composta por 08  

Secretarias9 formadas por coletivos e comissões  constituídos como espaços para 

                                                                                                                                                                          
MAB – Movimento dos Afogados por Barragem 
9 As secretarias são distribuídas em: Secretaria de Relações Internacionais, Secretaria Geral, Secretaria de 
Finanças e Administração, Secretaria de Política Agrícola, Secretaria de Assalariados, Secretaria de 
Política Agrária e Meio Ambiente, Secretaria de Formação e Organização Sindical, Secretaria de Políticas 
Sociais e Coordenadoria da Mulher. 
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discutir e propor as políticas específicas para cada área10. As pessoas que fazem parte 

desses coletivos são lideranças dos estados, que atuam nas várias  áreas.  

Os primeiros anos de vida da Confederação foram difíceis, pois ela sofreu a 

intervenção da ditadura militar. Somente em 1968 conseguiu assumir o comando da 

entidade, e,  desde então, vem mudando a cada congresso as formas de participação e de 

articulação das diretorias, tornando esse espaço cada vez mais descentralizado, 

democrático e participativo.  

 Em 1985, no 4º Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, as trabalhadoras e 

assessoria  do Rio Grande do  Sul  propuseram um novo item: o da  participação das 

mulheres no MSTTR, o que até então nunca havia sido destacado.11 Neste Congresso, a 

FETAG/RS esteve presente com a maior caravana de mulheres do país, num total de 48 

mulheres. Entre as muitas propostas, uma delas foi a da garantia de um espaço, em nível 

nacional, para que as mulheres pudessem discutir as suas dificuldades e aprofundarem 

seus conhecimentos, resultando na  criação da Comissão Nacional de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais – CNMTR, na CONTAG. Essa Comissão se concretizou em 

1987, nela, até hoje, as trabalhadoras rurais discutem seus problemas específicos e 

formas de lutas para a organização das mulheres e dos trabalhadores no MSTTR. 

Esse espaço tornou possível às mulheres discutir, trocar experiências e aprender 

conjuntamente, propondo novos desafios para o MSTTR. Foi certamente uma época de 

muitas dúvidas, de muita disputa, mas, acima de tudo, da descoberta de muitas 

feministas, tanto  entre as trabalhadoras rurais como entre as assessoras de estados, 

principalmente Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão e Rio Grande do Sul. Os estados 

que começaram com maior organização foram trabalhando em conjunto com a 

CONTAG/DF que, na época, tinha muita dificuldade em entender o processo, pois para 

a maioria dos dirigentes sindicais (CONTAG/DF, 2000:158) predominava a idéia da 

dependência da mulher trabalhadora rural ao marido ou ao pai. Por isso, em vez de 

promover sua sindicalização, ela era considerada como dependente do sócio e, como 
                                                           
10 Essa é a orientação, o que nem sempre é seguido quando as articulações políticas falam mais alto. 
Acredita-se que essa orientação é na tentativa de contemplar todos os seguimentos e correntes de 
pensamento existentes na Confederação. Esses critérios que deveriam nortear a escolha de candidatos e 
candidatas, os quais, às vezes, ficam em segundo plano, em detrimento dos interesses acima citados e que 
tem acarretado prejuízos para a categoria, como um todo. Essa prática não é “mérito” só da Confederação, 
nas federações também acontecem episódios semelhantes. 
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não havia mulheres diretoras e o conselho da confederação era composta só por homens, 

as assessorias eram quem defendiam as propostas e reivindicações vindas por parte das 

mulheres.  

 A partir daí, começaram a acontecer os encontros específicos nos estados. Na 

região sul aconteceram encontros interestaduais de troca de experiências, como em 

Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Essas atividades 

despertaram nas trabalhadoras rurais o interesse em participar mais de perto do MSTTR, 

dando também maior visibilidade a elas perante a sociedade.  

 Em nível nacional, foram mais de 8  seminários e 5 plenárias, onde as mulheres 

representantes de todas as Federações se encontravam presentes, discutindo e colocando 

suas experiências de organização. Foi lá que se ouviu muitas frases marcantes, uma 

delas  de Dona Sílvia, da Bahia: “Os homens tem que nós respeitá, pois nóis é metade 

da população, e mãe da outra metade...”. Hoje Dona Sílvia continua no MSTTR. A 

primeira mulher trabalhadora rural a fazer parte na diretoria da CONTAG foi  Dona 

Gedalva, do Estado de Sergipe, em 1989, na  sua décima diretoria. Em 1997 destaca-se 

em nível estadual a 1a. Plenária Nacional das Mulheres Trabalhadoras Rurais, que traz 

duas temáticas latentes: a primeira é o PADRS, já mencionado, mas agora com o viés de 

gênero – com o título ousado, que tenta chamar a atenção para os dirigentes, lideranças 

e assessores que pensam e trabalham o projeto: “Sem a Participação da Mulher não há 

Desenvolvimento Rural”. Na verdade foi um recado contundente para a própria  

estrutura do MSTTR que, novamente, por uma questão talvez cultural, estava deixando 

as mulheres, lideranças, dirigentes e assessoras à margem das discussões. Outro assunto 

foi a questão da saúde preventiva que, para a assistente social e enfermeira que 

coordenava uma oficina na área, começa desde o saneamento básico e a higiene da casa, 

corporal e dos alimentos. Isso passa também por uma alimentação saudável e por  

cuidados com a saúde, como consultas periódicas ao médico  e exames preventivos.  

 Mas foi somente no 7 º. CNTTR, em 1998,  que começou  a aparecer na sigla 

mais um “T”, representando o espaço da trabalhadora rural na linguagem escrita, 

registrando o  que já existia na prática  do MSTTR há mais de uma década.  

                                                                                                                                                                          
11 O cartaz do 4o. CNTR apresentava as figuras do homem e da mulher de mãos dadas. 



 39

Os Congressos que acontecem a cada quatro anos têm tido uma metodologia 

diversificada, mas sempre priorizando a participação, cada vez mais direta, de 

trabalhadores e trabalhadoras, com plenárias nos Estados. A partir de propostas básicas, 

as lideranças questionam, debatem e propõem, em cada tema, o que acham mais 

adequado às suas realidades e demandas. Os pontos polêmicos voltam para serem 

discutidos nos congressos em nível nacional, que foram palcos de discussões históricas, 

como no caso da autonomia sindical, da luta pelos direitos previdenciários e da filiação 

da CONTAG à CUT- Central Única dos Trabalhadores. 

A CONTAG, por sua vez, continua na tentativa de buscar o mínimo de consenso 

entre a imensa diversidade das suas federações filiadas, realizando atividades, 

seminários e encontros nos estados, trazendo informações, formação e servindo de 

ponte entre  suas  filiadas e o poder central, em Brasília. Seus grandes momentos têm 

sido mobilizações, na qual aparecem as diferenças, mas acima de tudo a riqueza do 

pluralismo e da diversidade. São muitas as experiências trocadas de Sul a Norte.  

“Só de ouvir o sotaque tão diferente, já valeu a pena, ter ido na marcha”, disse 

Cecília, trabalhadora rural de Relvado/RS, que tem 38 anos e dois filhos, ao voltar da 

Marcha das Margaridas, evento de nível nacional, organizado pelo MSTTR. As 

mulheres têm se beneficiado muito com as trocas de experiências e conhecimentos. 

Na área da previdência social, o MSTTR do Estado  do Rio Grande do Sul teve 

destaque, pois também foram suas as propostas fundamentais que contribuíram nos 

direitos previdenciários, através do  Deputado Federal Vicente Bogo,  que foi assessor 

da regional sindical de Santa Rosa  e apoiado pelo MSTTR. Durante as negociações das 

leis da Nova Constituição, foram várias mobilizações de apoio em Brasília, em conjunto 

com outras Federações, que ganharam espaços nacionais. Depois, na regulamentação da 

lei, também foram as mulheres trabalhadoras rurais gaúchas as primeiras a serem 

contempladas, a partir de uma mobilização no INSS durante 56 dias, em abril de 1989, 

onde as pessoas acamparam em uma sala. Foi a partir daí que a lei foi regulamentada  e 

as aposentadorias recebidas. 

Cabe ressaltar a importância da “Marcha das Margaridas”, batizada com esse 

nome no Brasil, mas que fez parte  das muitas mobilizações que ocorreram em todo o 

mundo, no ano de 2000, formando a Marcha Mundial das Mulheres contra a pobreza e a 
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violência sexista. A idéia dessa Marcha nasceu da proposta do Movimento de Mulheres 

de Quebec, no Canadá, que, em junho de 1995, reuniu 850 mulheres para uma marcha 

de 850  quilômetros contra a pobreza, chamada “Pão e Rosas”. O grupo conseguiu 

aumento do salário mínimo, mais direitos para as imigrantes e apoio à economia 

solidária. No Brasil, a “Marcha das Margaridas” foi uma homenagem à Margarida 

Alves, presidenta do Sindicato de Alagoa Grande, na Paraíba, uma importante liderança 

rural assassinada em 12 de agosto de 1983. Pela primeira vez, mais de 20 mil mulheres 

trabalhadoras rurais se reuniram em Brasília.  

2. 3 – O Reflexo da Modernização da Agricultura na Vida das Agricultoras 

As mulheres, talvez, por gerarem a vida, buscam preservá-la, por isso foram as 

primeiras, no meio rural, a despertar para as conseqüências danosas que os chamados 

“defensivos agrícolas” causavam à saúde das pessoas. A região do Alto Uruguai, 

principalmente os municípios de Passo Fundo, Carazinho, região das Missões e Santa 

Rosa, foi campo experimental para a plantação da soja no Brasil e, por conseqüência, do 

uso indiscriminado de agrotóxicos e toda a “parafernália” que acompanhou a chamada 

modernização da agricultura.12  

Seus maridos e filhos começaram a chegar em casa com muita dor de cabeça,  

depois de estar toda a manhã com uma máquina manual nas costas passando 

“defensivos” para matar a lagarta da soja, praga que termina com extensas plantações 

dentro de poucos dias.13   

                                                           
12 Os movimentos populares, sociais e sindical têm se manifestado, reivindicado e proposto políticas 
públicas que venham inibir a venda de produtos comprovadamente tóxicos, bem como buscado subsídios 
para desenvolver suas novas tecnologias, tendo como princípio e limite o respeito ao meio ambiente. A 
intervenção  do MSTTR tem sido a de propor  e exigir políticas públicas que dêem conta das demandas 
mais urgentes como programas de despoluição de rios e riachos, leis que normatizem, disciplinem e 
proíbam uso de herbicidas e qualquer outro tipo de agrotóxico, bem como o uso adequado da terra e a 
preservação do meio ambiente e do ecossistema. 
13 A orientação dos técnicos da EMATER era de que as pessoas usassem máscaras, luvas e botas de 
borracha, no mínimo, para se protegerem, mas a grande maioria não seguia a orientação, alegando que 
sentiam muito calor. Muitos iam para o hospital e melhoravam, outros ficavam com gastrite crônica, e 
muita gente morreu de câncer no estômago,  no fígado.Também os pássaros começaram a desaparecer. E 
tudo levava a crer que era por causa do uso dos agrotóxicos. Dona Iara, trabalhadora rural de 74 anos, 
moradora do distrito de Leonel Rocha, do município de Sagrada Família, falava o seguinte:  
“Antigamente, eu acordava com o cantar dos passarinhos, agora tudo é silêncio. Tenho certeza que são 
esses venenos que estão colocando na soja”. Isso foi na década de 80. No início deste ano, conversando 
novamente com ela o comentário mudou: “Sabe que os passarinhos voltaram a cantar, de uns cinco anos 
para cá? Porém o que morreu foi o meu parreiral e algumas árvores que enfeitavam o meu jardim. Acho 
que esse povo não aprende a lição, pois estão usando um veneno chamado de dessecante, que de novo 
está prejudicando a natureza. Não mata os pássaros, mas as plantas.“( diário de campo, Páscoa de 1999 
no município de Sagrada Família.). Nesses comentários, observa-se a trajetória devastadora da chamada 
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 Historicamente, as mudanças na agricultura começaram antes de 64, quando os 

analistas políticos e sociais colocavam como entrave do desenvolvimento do país a 

estrutura fundiária. Porém, foram os militares (Amstalden,1991:7) que definiram 

políticas econômicas em que uma larga escala de insumos industriais passou a ser usada 

no campo. Nesse momento, o problema da agricultura brasileira passou da estrutura 

fundiária para o uso de técnicas arcaicas, desviando assim da necessidade da Reforma 

Agrária. Era preciso modernizar a agricultura com novas tecnologias, praticamente 

todas importadas. Com isso, o sistema que estava se afirmando optava por dar apoio aos 

grandes proprietários, que seriam desde logo seus aliados na compra de maquinaria. A 

indústria, até então voltada para os centros urbanos, passou a ter no campo seu aliado, o 

qual representava uma nova fatia para seus lucros.  

 O próprio conceito de desenvolvimento era “produzir  para exportar”, abrindo o 

Brasil para o capital externo, fazendo empréstimos, voltando a produção para as 

prioridades do mercado externo. Para o governo militar, o desenvolvimento era 

industrializar o Brasil com o apoio do capital estrangeiro, aumentando tanto bens 

industrializados como produtos agrícolas. Porém, com isso, ocorreu a subordinação 

política e a dependência econômica e tecnológica. Hoje paga-se caro por tudo isso, pois 

as matrizes das chamadas sementes selecionadas estão muito bem protegidas pelas leis 

de patentes. A modernização da agricultura era para introduzir o campo na lógica 

capitalista, e isso funcionou, pois em dezoito anos o consumo de fertilizantes  aumentou 

em dez vezes. 

 Amstalden (1991:12) faz um trocadilho escrevendo que a adequação do pacote 

tecnológico foi a inadequação para o meio ambiente. Na verdade, o modelo tecnológico 

foi importado, com toda uma tecnologia pesquisada e testada em outra realidade, em 

outros climas e solos completamente diferentes do Brasil. Por isso, esse modelo agrícola 

não fecha com a realidade ecológica, social e econômica do país, e isso é a causa dos 

inúmeros problemas sentidos. Além do que, com relação aos agrotóxicos, não é uma 

questão de pesquisa ou adaptação, pois, nos países do primeiro mundo14 esses chamados 

defensivos não são mais usados e nem se sabe se  chegaram a ser nas proporções que 
                                                                                                                                                                          
“revolução verde” que trouxe ônus ao ecossistema, causando danos ao solo, às águas, às plantas, 
contaminando a população de uma maneira ainda não mensurável pelos cientistas e técnicos.      
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têm sido no Brasil. Portanto, além do prejuízo para o meio ambiente (Kageyama e 

Graziano,1983), a modernização foi também inadequada social e economicamente, pois 

o custo ao longo dos anos, é cada vez maior.  

O Brasil já importou a maioria dos insumos agrícolas e da maquinaria aqui 

usada, mas, atualmente, produz a grande maioria das máquinas e implementos agrícolas, 

bem como os fertilizantes e pesticidas. No entanto, os agrotóxicos têm componentes do 

petróleo e por isso estão ligados a cada alta do preço deste produto. Ou seja, mesmo 

sendo produzida uma parte pelo Brasil, somos dependentes em outra área, pois não 

somos auto - suficientes na produção de petróleo.  

Autores como Lutzemberger, Amestalden, José Graziano, Ricardo Abramovay, 

entre outros, afirmam que os benefícios da modernização não compensam, nem de 

longe, as perdas ecológicas sofridas pelo nosso meio ambiente. Segundo Amstalden 

(1991:20): 

“É preciso considerar que o solo está 
sujeito à deteorização, e não pode ser substituído 
como faríamos com uma máquina velha. O custo é 
muito alto e levaria bem mais tempo.” 

 

 Por outro lado, o envenenamento do meio ambiente não só compromete a 

produção, mas pode matar, pois  não se sabe qual a quantidade de agrotóxicos que estão 

nos alimentos  ingeridos pela população, nem na água que tomam. Além de matar ou 

deformar os organismos que estão no ecossistema, podem formar desequilíbrios, 

matando uma espécie e possibilitando a sobrevivência de outra, produzindo, assim, 

fenômenos como o ressurgimento15 em que, uma vez eliminados os predadores, a planta 

fica dependente de agrotóxicos. 

 A idéia de que o minifúndio era inviável e improdutivo justificou a ampliação 

dos latifúndios, concentrando ainda mais a terra nas mãos de poucos e, em 

contrapartida, provocando o tão falado êxodo rural (Martine,1987:61), que nada mais 

foi do que o processo seletivo excludente do capitalismo, enxotando milhares de 

pequenos produtores, hoje chamados de agricultores familiares, para as favelas das 

                                                                                                                                                                          
14 Quando se diz primeiro mundo, também é uma questão de preconceito, pois quem nos classifica de 
terceiro mundo são os países que se autodenominam de primeiro. 
15 É quando uma praga consegue sobreviver e reproduzir e novamente infestar a plantação. Como seus 
inimigos naturais foram mortos, eles vão se reproduzir com mais facilidade e em número maior. 
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grandes cidades. Além disso, a diminuição da oferta de alimentos acaba criando um 

paradoxo, pois aquele trabalhador que deixa de produzir seu alimento no campo vai para 

o meio urbano e, lá, vai necessitar daquele alimento que ele não produziu. Diminui a 

produção de alimentos no campo e, por sua vez, aumenta o consumo na cidade. 

 Essas são algumas das inúmeras facetas da tentativa da modernização no Brasil, 

que se desenvolveu apenas para alguns poucos brasileiros, mas que “engordou” os 

cofres das multinacionais, que fizeram do nosso meio ambiente um depósito de detritos  

químicos e de máquinas, muitas delas já com tecnologias ultrapassadas. Com isso, o 

país perdeu de fazer seu próprio desenvolvimento, de desenvolver sua tecnologia, 

investindo em pesquisas científicas e nas empresas nacionais, mantendo assim divisas e 

enriquecendo não só o Brasil, mas também os brasileiros e brasileiras.16 

2 . 4 - Atuação e Espaços ao Longo da Caminhada 

“Mesmo após tantos anos de 
reconhecimento da profissão, de conquistas 
importantes para as trabalhadoras e trabalhadores, 
ainda existem muitas totalmente desinformadas, por 
isso acho que a meta é incluir os excluídos e 
excluídas. Pois eu pergunto: o que seria dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais se não fosse o 
movimento sindical? A desinformação, a falta de 
escolaridade de muitas pessoas são grandes aliados 
dos governos de exclusão.” (Edith Scheffer, 
presidenta do STR de Igrejinha).   

Essas mulheres que trabalham, lutam e conquistam, como afirma Edith, falam 

sobre sua profissão com orgulho e de cabeça levantada. Vê-las nos cargos de lideranças, 

secretarias, tesourarias, conselhos fiscais e presidentas de sindicatos, é um grande 

                                                           
16 Outra questão séria é a contaminação direta daqueles e daquelas que aplicam os agrotóxicos, e indireta 
através da alimentação e da água. Sabe-se que ainda são acanhadas as pesquisas nessa área, ou são de 
difícil divulgação e acesso, porque o poderio econômico inibe. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, foram 
constatadas anomalias em crianças, na região de Passo Fundo, onde a enfermeira Mara Tagliari Calliari 
Martin (Jornal da FETAG/RS, Dez. 2001:2) fez, inicialmente, uma pesquisa domiciliar, acompanhando o 
desenvolvimento de crianças com anomalias. Ela, anteriormente, já havia constatado que essas mães, que 
deram luz a bebês deficientes, viviam no meio rural e tiveram contato, em algum momento de suas vidas, 
direta ou indiretamente, com agrotóxicos, os chamados “defensivos agrícolas”. Inicialmente, os resultados 
surpreenderam, pois 25% das mães eram analfabetas e desconheciam os perigos e as conseqüências do 
manuseio de agrotóxicos. Mara afirma que as conseqüências foram o nascimento de 300 bebês com mal -
formação congênita, dos quais 60% dos pais residiam e trabalhavam na zona rural e 40% restantes 
atuavam no campo como bóias frias e moravam na periferia das cidades. Dentre os bebês, 38% 
apresentavam anomalias neurológicas, 34% anomalias gástricas e 28% ósseas. Tagliari ainda informa que 
a saúde em geral da população gaúcha está bem, comparando-se à brasileira, embora o Rio Grande do Sul 
esteja em primeiro lugar nas estatísticas em câncer de mama e de pele, além do aumento das doenças 
ocupacionais, tais como as intoxicações por agrotóxicos. Tagliari termina sua entrevista colocando que “o 
ideal seria que baníssemos o atual modelo de produção que utiliza agrotóxicos”.  
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avanço, depois de toda a luta para que tivessem documento como trabalhadoras rurais, 

pois a grande maioria não tinha como comprovar a profissão para fins de aposentadoria. 

Foi preciso muita luta, muitas passeatas em que as mulheres estavam presentes, se 

manifestando através de falas, cantos e, mesmo, fazendo parte das comissões de 

negociações junto às autoridades, em conjunto com os dirigentes sindicais. Tiveram que 

buscar apoio junto ao Promotor Público do Estado para que fossem reconhecidos outros 

documentos como, por exemplo, a carteira de sócia dos STR’s dos seus municípios,  da 

contribuição confederativa e do bloco de produtor. 

Esse processo de participação da mulher não se deu somente pelo 

reconhecimento da profissão e da aposentadoria, mas, também, pela importância que 

assume a sua sindicalização, pois, até então, o que seria uma decisão das mulheres, era 

dúvida para a grande maioria dos dirigentes sindicais. A dúvida se baseava no seguinte: 

se a mulher é dependente do homem, na sociedade em geral e no sindicato ela continua 

nessa condição, então, se o homem é sócio, ele, como marido, a representa? A própria 

diretoria da FETAG, na época (1984), sentia-se insegura com relação a essa questão e 

alguns sindicatos já haviam manifestado a mesma insegurança, consultando, através de 

ofício, a Federação. Em março de 1987, foi encaminhado um ofício à Delegacia 

Regional do Trabalho, demonstrando a preocupação com a participação da mulher e, 

principalmente, com a sua sindicalização junto aos STR’s. O documento buscava 

informar-se da questão legal e encaminhar de forma correta, segundo a diretoria, o 

processo da participação feminina no MSTTR. A resposta da DRT foi a seguinte: 

“ ...é pacífica, legalmente, admissão da 
mulher como associada do sindicato rural, quer de 
trabalhadores como de empregadores rurais. Não 
importa seu estado civil, se é casada, se é 
divorciada, viúva ou solteira.” 17 

A partir daí a entidade passou a assumir a sindicalização da mulher trabalhadora 

rural como algo sem restrição, já que não significava qualquer ilegalidade.  A 

sindicalização tinha um significado muito maior do que simplesmente trazer um novo 

sócio para dentro do STR ou mesmo se era legal ou ilegal, no caso das mulheres. A 

questão crucial era que “não era esse” mas  “era essa”, era uma mulher que ia 

participar de uma entidade de classe até então território estritamente masculino, apenas 

de homens trabalhadores rurais. Era um espaço público, entendido como do trabalhador, 

                                                           
17 Conforme o parecer nº.39/85 da Delegacia Regional do Trabalho em 10 de maio de 1985. 
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não da trabalhadora. No fundo, essa polêmica tinha mais a ver com a ocupação de um 

espaço já demarcado e a dúvida sobre o que essas novas figuras trariam e fariam nesse e 

desse espaço.  

O fato é que a presença da mulher trabalhadora rural em uma assembléia 

significava uma mudança na ordem estabelecida: haveria no livro de presenças não só 

nomes masculinos, mas também femininos; haveria uma voz feminina no meio da 

tradicional voz masculina; haveria a necessidade de banheiros femininos; teria que se 

dar espaço para a discussão sobre a presença da mulher; de quando em quando uma 

mulher grávida apareceria, fazendo lembrar aos homens que, além de trabalhadores, eles 

eram pais; e até algumas crianças estariam nas assembléias, colocando um pouco de 

desconcerto entre os participantes. 

Nesse contexto, a mulher trabalhadora rural se constituiu numa “figura de 

desordem”. A palavra desordem é reveladora e deixa espaço para muitas imagens como, 

por exemplo, das poucas, mas marcantes, mulheres chegando, quase que esgueirando-se 

pelos lados, e sentando-se nas cadeiras do salão, onde aconteciam as assembléias da 

Federação; os homens, dirigentes sindicais, olhando para trás e, logo depois, 

cochichando com os colegas: “Chegou uma mulher...” Ali, elas eram incomuns e 

inesperadas, mesmo estando um bom número de sindicatos discutindo com as 

trabalhadoras para que as mulheres se sindicalizassem. Observa-se, então, que a mulher 

era considerada uma figura estranha dentro dos sindicatos em geral, e do MSTTR em 

especial. O medo do novo, o medo de perder ou ter que, no mínimo, dividir aquele 

espaço, até então tido “naturalmente” como masculino, era algo que ficava visível a 

qualquer pessoa. Na verdade, era o medo da “desordem” nesse espaço até agora 

exclusivo da ordem masculina. Isso ficou mais evidente quando surgiram outros grupos 

de mulheres, embora trabalhadoras rurais, que tentavam “minar” as bases dos sindicatos 

com sua participação ativa nas assembléias, dizendo que queriam se sindicalizar. Essas 

mulheres eram do Movimento das Margaridas, que estavam ligadas à chamada Corrente 

Independente a qual questionava algumas práticas do MSTTR.  

Os dirigentes, que achavam não ser necessário a mulher se sindicalizar, sentiam-

se pressionados e viam, nessa prática, um tipo de desordem frente à ordem estabelecida 

até então. Esse movimento representava, na verdade, grupos de trabalhadoras rurais que 

tinham uma outra concepção do MSTTR e da sua própria estrutura. Com o tempo esse 
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movimento diminuiu, estabeleceu-se como autônomo. Muitas dissidentes estão em 

outros movimentos, inclusive no sindical. Hoje existe, também, o MMTR – Movimento 

de Mulheres Trabalhadoras Rurais, muitas delas, acredita-se, dissidentes das 

Margaridas.   

Em meio a todas essas inovações, criou-se a Comissão Estadual de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais - CEMTR, já no segundo semestre de 1984, simbolizando que as 

trabalhadoras rurais já faziam parte da FETAG/RS, e, portanto, do MSTTR, embora 

ainda com resistência de dirigentes,  confusão de outros tantos, mas apoio também de 

outros.  

Hoje, passados 18 anos de atuação no MSTTR, é pertinente refletir que a entrada 

da trabalhadora rural no sindicalismo teve ganhos não só para dentro do movimento, 

mas para fora, na sociedade em geral. A mulher da roça conquistou status de cidadã... 

Sua figura, no sentido de ser personagem geradora de sua própria história, dá 

visibilidade a uma profissional escondida e discriminada: a mulher que é também 

trabalhadora rural. 

 A constituição da Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais abriu 

um canal de discussão permanente de organização e de representatividade dentro da 

estrutura do MSTTR,  e esse espaço mostra-se importante na medida que foi e tem sido 

a base para a continuidade e o crescimento da organização das mulheres. É nesse espaço 

que são discutidas e criadas estratégias de ação, para a organização e o fortalecimento 

do movimento, bem como dos conteúdos programáticos a serem aprofundados, 

confirmando-se cada vez mais os encontros da CEMTR como um espaço de formação e 

debate, onde as representantes buscam conhecimento das mais variadas áreas, 

pertinentes à sua atuação, como saúde, legislação trabalhista e previdenciária, educação, 

relações humanas, meio ambiente, entre outros temas que abrangem o meio rural e que 

elas sentiram necessidade de discutir, refletir e propor. 

É importante lembrar dos primeiros (Informativo FEATAG/RS, Out. 85) dois 

grandes encontros de mulheres trabalhadoras rurais, onde se firmou, tanto para dentro 

do MSTTR como para a sociedade, a presença da trabalhadora rural e sua figura. O 

primeiro, em 17 de outubro de 1985, reuniu por volta de 10 mil mulheres, e trouxe 

visibilidade social à nova profissional: a trabalhadora rural. Foi a partir desse ano que a 
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CEMTR se fortificou, tirou bandeiras de lutas para sua caminhada que marcam até hoje 

o seu trabalho. As propostas foram de lutar pela aposentadoria aos 55 anos para a 

mulher e 60 para o homem, por um salário mínimo, pelo direito de salário e auxílios 

maternidade e natalidade. 

Nesse panorama, a organização das mulheres, em nível regional e municipal, era 

fundamental. Desde os primeiros encontros foi destacado como eixo básico a educação 

para se chegar a uma boa organização, a qualificação dos quadros das lideranças e 

diretorias dos STR’s e, em especial, das mulheres, já que um grande número delas não 

teve acesso a muitos anos de escolaridade. 

Em 1986, as discussões ficaram em torno das propostas do primeiro Encontro 

Estadual de Mulheres, das propostas para a nova constituição e da sindicalização da 

mulher. No ano de 1987 aconteceu o II Encontro Estadual de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais, pela primeira vez em 08 de março, dia internacional da mulher, quando as 

mulheres da roça lotaram o “Gigantinho” em Porto Alegre, com mais de 25 mil 

agricultoras  reivindicando o reconhecimento da profissão de trabalhadora rural e a 

aposentadoria aos 50 anos de idade (para o homem aos 55 anos), bem como um 

programa de saúde pública para o atendimento preventivo à saúde da mulher, um ensino 

voltado ao meio rural e  realidade agrícola, e reforma agrária e política agrícola para os 

pequenos produtores18. Dois anos mais tarde, foi atendida a reivindicação sobre a saúde, 

através do PAISME – Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e, também, a 

CEMTR foi convidada a ter uma representação no recém formado Conselho Estadual 

dos Direitos da Mulher.19 

 Através dessa participação, as mulheres agricultoras se viram representadas 

nessa esfera pública, o que demonstrava a maior visibilidade da sua organização e sua 

importância para a sociedade. Hoje, a comissão analisa (Relatório da reunião da 

CEMTR, em 14/02/2002.) que, naquele momento, houve um maior reconhecimento 

público da força e do potencial político que representava esse grupo. Atualmente, 

embora com um governo popular, que foi apoiado por um grande número de 

trabalhadoras que fazem parte da organização ligada ao MSTTR, estão sem 

                                                           
18 Hoje chamados de agricultores familiares. 
19 A representante da CEMTR foi Dulce Schneider, que era diretora da FETAG/RS  na época e foi 
também presidenta do STR de Teutônia. 
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representação tanto na Coordenadoria Estadual da Mulher20 como no CEDM. Talvez 

seja uma questão de estratégia dos outros movimentos, pois a forma de participação se 

dá através de plenárias nas regionais, onde é preciso disputar os espaços. No entanto, a 

Coordenadoria da Mulher tem informado  que a representatividade é através de partidos 

ligados ao atual governo. 

Em 1988, todas as organizações e mobilizações ficaram por conta da 

Constituinte que estava sendo instalada. No Rio Grande do Sul, pela primeira vez, o 

MSTTR elegeu um Deputado Federal, apoiado abertamente pelos sindicatos e que, por 

isso, se sentia comprometido em apoiá-lo, mas também em fiscalizá-lo. Nesse ano, as 

trabalhadoras se reuniram, em nível de município, no dia 08 de março, para buscar 

despertar as “companheiras” das bases. Foi feito uma apostila, chamada “Um Ato de 

Coragem”, a qual fazia um resgate dos problemas e dificuldades sentidos pelas 

trabalhadoras rurais e também colocava a importância da sua organização, apontando 

para as propostas de continuação dos trabalhos. Tanto o direito de aposentadoria da 

trabalhadora, como o reconhecimento da sua profissão se concretizaram na nova 

Constituição. 

O ano de 1989 começou com a expectativa das mulheres que já tinham atingido 

os 55 anos e queriam aposentar-se. Porém, existia mais uma luta: era a regulamentação 

da lei e o encaminhamento de como as mulheres comprovariam a sua profissão. Essas 

questões continuaram a ser pautadas nos eventos subseqüentes. Ainda nesse ano no II 

Encontro Centro-Sul em Campo Grande, o qual teve como temas a proposta de perfil 

para uma líder, a conquista de espaços, a discriminação da mulher, questões morais e 

ainda encaminhamentos para que as mulheres fizessem seus documentos para conseguir 

encaminhar a aposentadoria; no II Seminário Nacional da Trabalhadora Rural, que teve 

como discussões centrais a troca de experiências de organizações, a unificação dos 

movimentos de mulheres e a regulamentação da Constituição; no III Encontro Estadual 

de Trabalhadoras Rurais, que reuniu 30 mil mulheres, as quais,  depois  de fazerem suas 

reivindicações e apresentações, saíram em passeata pelas ruas de Porto Alegre. Para 

fechar o ano, conquistou-se dois  espaços para as mulheres na diretoria da FETAG/RS21.   

                                                           
20 Novo espaço criado, a partir da gestão Olívio Dutra,  para representar as mulheres dos partidos que 
fazem parte do governo.  
21 Foram elas, Dulce Schineider, do município de Teutônia,   no cargo de 1a. Tesoureira, e Maíra Botega 
do município de Catuípe,  no cargo de suplente.   
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 O ano de 1990 foi dedicado à formação de lideranças, tanto em nível municipal 

como estadual. A Comissão fez uma série de seminários onde elas pesquisavam os 

assuntos e depois debatiam com uma pessoa que tinha mais conhecimento na área para 

aprofundar. Foram debatidos os seguintes temas: “Socialismo e Comunismo, o que é?  

Suas diferenças?””Opressão da Mulher” e “Meios de Comunicação e a Mulher”. Nos 

municípios, as lideranças femininas, a partir dos relatórios da CEMTR, ampliavam as 

discussões desses temas com as trabalhadoras da base. Todas essas questões foram 

criando e fortalecendo idéias novas e, com isso, essa trabalhadora rural começou a 

formar mais uma parte de sua identidade: a identidade profissional. 

Em 1991, além de dar continuidade aos temas escolhidos, dedicaram-se à luta e 

mobilização para que se colocassem em prática os direitos garantidos pela Constituição 

Federal. Mais uma conquista e, aos poucos, as mulheres vão chegando ao poder e ao 

empoderamento22. Já em 1992, quatro mulheres tomaram posse na diretoria da 

FETAG/RS: Maria Helena Baungartem e Maíra Botega, ambas como suplente da 

diretoria, sendo dos municípios de Feliz e de Catuípe; Ana Maria Hartmann, que era 

suplente da diretoria do STR de Cândido Godói, foi eleita para o cargo de Conselho 

Fiscal da FETAG; e Dulce Berta Schineider de Teutônia obteve o cargo de 2a. 

Tesoureira da entidade. Foram necessárias muitas conversas, muitas articulações para 

que essas trabalhadoras ocupassem esse espaço. Esse foi um exemplo real de 

empoderamento, dos tantos outros conquistados e a conquistar nas mais diversas áreas e 

instâncias, tanto aquilo que dá e é visível como os espaços conquistados na penumbra 

das esferas privadas.    

Ainda nesse ano, aconteceu o III Seminário Nacional da Mulher Trabalhadora 

Rural, ocasião em que se iniciaram as discussões sobre gênero e classe, bem como sobre 

a saúde da mulher. Também a presidenta do STR de Catuípe, Maíra Botega, assumiu 

como suplente na diretoria da CONTAG. 

 O ano de 1993 foi marcado por um intenso trabalho de base, onde se discutiu a 

questão de Gênero e Classe e de Cidadania da Mulher. O conteúdo discutido sobre 

gênero partia das relações sociais de gênero (Bezerra, 1999:5), onde se resgata a história 

da caminhada das mulheres na luta por uma sociedade em que, nas relações sociais, a 

                                                           
22 Quando falo em poder e empoderamento, vejo diferenças, pois nem sempre quem está no poder tem 
esse poder. Mas o empoderamento é a posse do poder. 
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eqüidade de gênero deva ser o elemento encadeador. E isso é demonstrado pela 

presença massiva das mulheres nos espaços públicos reconhecidos como de homens, o 

que tem trazido contribuições importantes para a sociabilidade das mulheres 

trabalhadoras a esse universo.23  

Nesse momento, elas começaram a entender que não se resolve as questões de 

discriminação da mulher sendo apenas sindicalizadas e conquistando direitos que fazem 

parte da sua categoria profissional; que as características dadas como “naturais” vão 

além das diferenças biológicas entre homens e mulheres e que isso é, acima de tudo, 

cultural e têm marcas acentuadas de uma sociedade patriarcal (Pateman,1993:38). 

Portanto, aqui o chamado “natural” tem outra interpretação. Na verdade, esse 

entendimento ainda é limitado para muitos homens e mulheres, tanto da base como os 

próprios dirigentes. Existem dirigentes que colocam o interesse pelo poder acima de 

qualquer entendimento, e aí demonstram seu apoio às mulheres apenas para tê-las como 

aliadas. O poder entendido, no caso, como sendo o cargo  de presidente ou na diretoria 

do STR.  

 Porém, não são somente os homens. Existem mulheres que negam a 

discriminação sofrida pelo sexo feminino, seja por ter uma situação privilegiada, seja 

porque usam  determinados expedientes, no mínimo humilhantes para as mulheres que 

têm uma postura de assumir-se como feministas, para chegarem aonde querem. Muitas 

mulheres apontam as dificuldades de chegar a qualquer cargo de diretoria, afirmando 

que precisam provar em dobro sua capacidade. Essa realidade é um desafio constante 

para aquelas que se aventuram a concorrer nos mais diversos cargos, tanto no MSTTR 

como nos espaços públicos em geral. Talvez por conhecerem a fundo a discriminação, é 

que essas mulheres têm coragem para continuar lutando, apesar das críticas  e 

dificuldades existentes. 

                                                           
23 Eram trabalhadas as diferenças ditas “naturais” entre meninos e meninas, depois as tarefas discutidas, 
então voltava-se à plenária para dialogar. Após as apresentações dessas tarefas, abria-se uma ampla 
discussão... Nossa! E foi muita discussão! Houve momentos de tensão muito forte, e ao terminar o 
primeiro momento das oficinas, tinha mulheres e homens à “beira de um ataque de nervos”. Se fosse hoje 
poderia ter sido diferente, pois, enquanto trabalha-se as diferenças, de certa forma, elas são fortalecidas... 
Não se quer com isso negá-las, mas é uma questão  metodológica e de projeto relacionada ao onde se 
chegar com o grupo. Ou ainda, é uma interpretação de abordagem do feminismo.Talvez se tivessem 
iniciado pelo que une um casal, as questões que convergem, ficaria mais fácil de fazer uma negociação 
daqueles afazeres ditos femininos, mas que, na verdade, são tarefas de toda a família. O trabalho em si era 
bom, pois além de despertar a trabalhadora rural para  o fato de que, antes de ela ser trabalhadora, é 
mulher, trouxe para a roda as relações sociais, que são também uma questão de gênero. 
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 A busca de um melhor relacionamento entre trabalhadores e trabalhadoras rurais 

levou a CEMTR, juntamente com a diretora e assessoria, a realizar mais um seminário 

interestadual sobre “Relações Humanas entre Homens e Mulheres”. Participaram desse 

evento dirigentes sindicais, ao todo 70 pessoas, reunidos por quatro dias, onde 

aconteceram oficinas e foram aprofundados assuntos polêmicos, como a sexualidade da 

mulher e do homem, a libido  e as relações do casal; o cotidiano do casal, a rotina, o 

trabalho e a busca de uma convivência harmoniosa, baseada no respeito e na eqüidade. 

O observado é que os homens, muito mais que as mulheres, tiveram dificuldades de se 

expressar, de se “queixar de suas companheiras”, de demonstrar suas incertezas e 

angústias... Talvez aqui se pudesse ponderar algo, ou mesmo trazer para a reflexão o 

que diz o Sr. Otto na sua entrevista, quando ele fala sobre a participação da mulher na 

política: 

“Eu acho que melhoraria muita coisa. 
Penso até que o prefeito olharia para traz, pois hoje 
a maioria dos homens vão todos nas propostas do 
prefeito. Eles votam tudo sim, nos projetos do 
prefeito. – Questiona-se se ele não acredita mais nas 
mulheres por ser pai de três ? E ele afirma que não. 
Eu vejo a partir de uma realidade daqui de Feliz. Eu 
acho que na questão administrativa e de 
honestidade melhoraria muito com as mulheres.” 

(Otto Baungarten,49 anos, agricultor de Alto Feliz). 

Para o Sr. Otto, ser mulher significa ter mais honestidade e visão administrativa. 

Embora seja interessante essa postura, honestidade ou visão administrativa não é uma 

qualidade nata de determinado sexo, deveria ser de ambos. Nesse sentido, observa-se 

que o caminho para chegar a um equilíbrio satisfatório ainda é longo, e dependerá dos 

esforços de ambos os sexos. Com essa percepção, foi organizado um roteiro nas 22 

regionais sindicais  para discutir com homens e mulheres essa temática. 

Também nesse ano, devido à reivindicação das mulheres dirigentes, aconteceu o  

I Encontro Estadual de Mulheres Dirigentes Sindicais. Esse evento, por si próprio, 

mostrou a conquista histórica das trabalhadoras rurais, afinal, aquelas que há uma 

década atrás  queriam ter direito de se sindicalizar, agora estavam ali como secretárias, 

tesoureiras, vice-presidentas e Presidentas de Sindicatos. Essas dirigentes tiraram como 

propostas uma maior conscientização das mulheres no que se refere a direitos, deveres e 

igualdade, mais incentivo à sindicalização da mulher e a transformação da contribuição 

Confederativa em um documento que servisse como comprovante da profissão para fins 
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de aposentadoria. Isso porque as trabalhadoras rurais estavam, na época, enfrentando 

muitas dificuldades para comprovar a profissão e então se aposentar. Daí saiu a decisão 

de fazer uma campanha de documentação, o que aconteceu no ano seguinte junto com a 

preparação do 08 de março de 1995 (FETAG/RS, relatório, set. 1994). Nesse mesmo 

ano ainda, a CEMTR realizou um seminário sobre a saúde da mulher, levantando as 

dificuldade enfrentadas nessa área pelas famílias. 

O ano de 1995 foi marcado por vários eventos, ricos em discussões e propostas, 

pois, aos poucos, as mulheres foram incorporando temáticas fundamentais para serem 

discutidas na sua organização, tais como: a questão dos agrotóxicos e os riscos para a 

saúde, as questões do Mercosul, a cidadania da mulher e as questões de gênero. Para 

que esses temas fossem assumidos, elas propunham a unificação da luta com as 

mulheres urbanas e que as Delegacias da Mulher fossem também para o interior do 

Estado. É importante se destacar que, ao analisar as propostas dos anais do movimento, 

antes da integração das trabalhadoras rurais, questões como a integração de lutas, a da 

violência contra a mulher e da saúde passavam despercebidas. Talvez o MSTTR ainda 

hoje não tenha clareza do quanto foi importante e continua sendo a integração da mulher 

no movimento. Mas aqui ainda cabe ressaltar que todas as propostas acima citadas, mais 

a campanha de documentação, foram propostas do dia 08 de março, evento norteador 

das atividades das trabalhadoras rurais, nas últimas duas décadas.    

Balandier ( 1997:56) escreve que a desordem anuncia uma outra ordem: 

“o caos se torna fecundo. A fecundação  
opera por ampliação: de origem local, em lugar de 
regredir, ela invade o sistema e acaba por 
engendrar uma nova estrutura de ordem, o ponto 
crítico, a partir do qual esse novo estado qualitativo 
é possível ...)”  

Dentro da estrutura do MSTTR, através da organização das mulheres em 

comissões regionais, municipais e estadual, ocorrem pequenas e sistemáticas 

“desordens”, que vão abalando e invadindo, com novas idéias e atos, a ordem 

estabelecida, podendo, então, “minar” com sua presença, até então pouco vista e por 

muitos indesejada, transformando, por dentro, a  estrutura sindical. E aí, como diz 

Balandier, engendram novo estado qualitativo.  

Foi ocupando espaços, e por sua vez criando outros tantos postos novos, até 

então aparentemente desnecessários, que elas começaram a mudar a “cara” do 
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sindicalismo. Foi assim, está sendo assim o caminho... Pelo menos no movimento 

sindical aquilo que, por muito tempo, certos  dirigentes acreditavam ser a desordem, ou 

mesmo um verdadeiro caos, no MSTTR, atualmente, está se mostrando como uma nova 

e possível ordem. Uma nova ordem que inclui mulheres, demonstrando que não só é 

possível conviver com elas, como também partilhar tarefas; respeitar quando uma líder 

está assumindo um cargo, vendo nela não apenas uma mulher, mas uma mulher que é 

um ser, uma pessoa capaz, independente do sexo; uma pessoa que pode e deve ser 

incluída no  quadro social, possibilitando que elas coloquem suas potencialidades a 

serviço da categoria.  

Ainda em 1995, aconteceram dois eventos que fortaleceram a presença das 

mulheres nas direções das entidades, tanto em nível estadual como nacional: o primeiro 

foi  o Congresso Eleitoral da FETAG/RS, onde foram eleitas duas mulheres para a 

diretoria da entidade, sendo que uma, Maria Helena Baumgarten, assumiu como diretora 

executiva, pela primeira vez na história da entidade, e,  atualmente, ocupa a função de 

Vice- presidenta da federação. Foi muito difícil para essa mulher lá da roça, mesmo já 

tendo uma história de participação no seu município, pois o dia a dia na Federação e a 

convivência com os colegas lhe mostrou um outro lado, até então desconhecido da vida 

sindical. A convivência diária, com outras pessoas, com experiências diversas, as 

inúmeras atividades, foram desgastantes, além do “jogo político” e das articulações 

permanentes. No segundo, em Brasília na CONTAG, Maíra Botega foi reeleita para o 

cargo do Conselho Fiscal. Uma terceira vitória  foi assumida pela Conselheira Fiscal da 

FETAG, Ana Maria Hartmann, no cargo de coordenadora do DAC – Departamento de 

Associativismo e Cartografia, ligado à Secretaria da Agricultura do Estado. De certa 

forma, aí teve  início uma nova trajetória para a trabalhadora rural, tanto para dentro 

como para fora do MSTTR. 

Em 1996, foram retomados os eventos de massa24 em 08 de março, realizando o 

IV Encontro Estadual de Trabalhadoras Rurais, reunindo em torno de 12 mil mulheres. 

Também aconteceu o II Encontro Estadual de Mulheres Dirigentes Sindicais, em 12 de 

agosto, em memória à Margarida Alves, dirigente sindical assassinada nessa data.  

                                                           
24 Esses eventos, por demandarem maiores recursos e não se tornarem rotineiros, bem como para dar mais 
oportunidades para as lideranças de base participar,  a CEMTR definiu que passariam a acontecer a cada 
três anos, conforme relatório da comissão em novembro de 1995. 
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Dos encontros, tanto de dirigentes mulheres, como do 08 de março, foram 

encaminhadas várias propostas: umas para serem reivindicadas, ou seja, para fora do 

movimento, as chamadas políticas públicas; outras para dentro do movimento, que é a 

necessidade permanente e sistemática de organização das bases, constatando-se mais 

uma vez que a educação permeia as propostas das mulheres, pois elas demonstram não 

acreditar  em avanços sem esta. Outra questão observada foi o número cada vez maior 

de sindicalizadas que pagam a Contribuição Confederativa, demonstrando a 

contribuição econômica das mulheres no MSTTR, bem como sua participação constante 

nas mobilizações e demais eventos. Como preocupação visível, e cada vez mais 

presente, apareceu a preservação do meio ambiente, em que as mulheres mais uma vez 

propõem discussões nas escolas sobre os agrotóxicos e suas possíveis conseqüências.  

Já em 1998,  o destaque foi para a série de reuniões sobre agrotóxicos, em 

parceria com a UFRGS. A CEMTR tinha como objetivo sensibilizar as pessoas do meio 

rural, mostrando as possíveis conseqüências do uso indiscriminado de agrotóxicos bem 

como abrir um debate sobre a produção ecológica. Uma proposta viável, pois existe 

procura pelos produtos sem agrotóxicos, como também mais econômica, já que são 

usados os recursos naturais existentes na propriedade, como restos de cascas, “bagaço” 

da cana de açúcar, estercos dos animais para o adubo orgânico, além de outras 

alternativas e iniciativas pioneiras de muitos agricultores e agricultoras familiares. 

Outro trabalho de CEMTR foi  o Curso de Comunicação no Feminino, 

ministrado pela Teóloga Gladis Gassem. O curso parte do princípio de que as mulheres 

têm dificuldades de entender essa comunicação que está aí, praticamente criada e feita 

pela maioria de profissionais masculinos, com poucos ou nada de ingredientes 

femininos. É composto de várias oficinas, onde se trabalha com a percepção do corpo, 

da voz e dos gestos. As oficinas propiciam momentos raros e emocionantes, onde há 

troca de experiências como, por exemplo, aquele em que cada uma conta um episódio 

que mais marcou sua vida. Em outros momentos, uma oficina sobre “o baú das 

recordações”. O que uma mulher guarda em seu baú? Seus sonhos, suas frustrações?  

Por que tal objeto representa isso ou aquilo? Um questionamento, e o meu baú? O que 

tem dentro dele? Essas são algumas das muitas oficinas que compõem o curso, que é de 

três dias. Também são ministradas oficinas que trabalham com as negociações políticas, 

jogo de interesses e de poder, instrumentalizando as mulheres para enfrentarem as 
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disputas cotidianas de uma forma menos desgastante  e mais equilibrada no  movimento 

como um todo.  

O encerramento é feito com uma panela de chá no centro da sala e as mulheres 

em volta. Cada uma serve o chá e oferece desejando que o mesmo contenha, 

simbolicamente, amor, carinho e segurança à outra companheira, por exemplo. É o 

momento da confraternização e as mulheres saem extasiadas, muito “leves”, como diz 

Neides Firigollo, representante da Regional de Frederico Westphalem na CEMTR. 

Outras ainda afirmam que perderam a inibição de falar em público e que têm mais 

segurança quando estão nos STR’s. Nesse sentido, Maria Helena, Vice-Presidenta da 

FETAG/RS e coordenadora das mulheres, foi uma das primeiras a fazer este curso, e faz 

o seguinte depoimento: 

“O Curso de comunicação no feminino 
representa, para quem o faz, as várias mulheres que 
existem dentro de cada uma de nós, também as 
descobertas de forças, vontades, desejos, revoltas, 
angústias que acumulam durante nossa vida. 
Comunicação no feminino nos faz ver os caminhos 
que nos unem como mulher, nos faz entender porque 
existe toda a carga de opressão e exploração, mas 
nos traz principalmente  autoconfiança, coragem. 
Mostra que nós mulheres temos que ser mais 
coniventes entre nós, e ao mesmo tempo  estar mais 
atentas no que acontece  à nossa volta, no imediato. 
Principalmente prestar atenção no que falamos, pois 
as palavras vão muito longe, no que atingem 
interesses de alguém. As palavras das mulheres 
muitas vezes passam sem ser ouvidas e quando são é 
na maioria das vezes nos extremos; ou da dor ou da 
raiva e da revolta. Ë muito difícil sermos ouvidas, 
na construção de propostas e ainda quando isto 
acontece, na maioria das vezes nossas idéias são 
absorvidas e vêm como idéias dos homens. A idéia 
destes cursos, comunicação I e II, foi a grande 
conquista para ser e é o construir de lideranças 
mulheres e construção da nova sociedade.” 
(Depoimento de Maria H. Baumgarten, 2ª. Vice – 
presidenta da FETAG/RS. Em dezembro de 2001. ) 

Nesse ano também aconteceu o 7º. Congresso Nacional de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais, onde foi aprovada a cota de no mínimo 30% de mulheres nas 

diretorias de todas as instâncias do MSTTR. Essa vitória exigiu habilidade, poder de 

convencimento e de negociações. Foi uma vitória de todo o movimento. A política 

afirmativa de cotas já vem de uma lei criada pelos movimentos de mulheres, nos 

partidos políticos.  



 56

No Senado, a primeira mulher a ocupar uma cadeira foi Eunice Micheles na 

década de 70, como suplente25. As primeiras mulheres a entrarem no Senado como 

titulares foram a jornalista e advogada mineira Júnia Marlise e a empresária cearense 

Marluce Pinto, em 1991. No Rio Grande do Sul, a atual Senadora Emília Fernandes é a 

primeira gaúcha a ocupar o posto. Como governadora, apenas Roseana Sarney, do 

Maranhão, hoje licenciada do cargo. O cenário político nacional se apresenta (no ano de 

2002) com uma representação de mulheres constituídas por 6 Senadoras, 29 Deputadas 

Federais, 1.011 Deputadas Estaduais e 7.000 Vereadoras, do total dos 5.670 municípios 

brasileiros, 317 são administrados por mulheres (TSE:2000). Segundo o Informativo da 

Bancada Feminina (2000:02), a lei de cotas permitiu um avanço de vinte anos em 

um, o que se comprova pelo número de mulheres no Executivo que também cresceu. 

Em 1992 foram eleitas 171 (3%) Prefeitas e 302 (6%) Vereadoras. Em 1996, de 3.952 

vereadoras eleitas em 1992 (8%), passou-se para 6.536 em 1996 (11%)26. Ou seja, a 

participação das mulheres na política vem crescendo com essa ação afirmativa de cotas, 

embora ainda esteja muito aquém do que representam na sociedade. 

  No caso do Movimento Sindical, é inegável o significado concreto das cotas. 

Mesmo não sendo ainda aplicada em todas as instâncias,  o que é uma orientação do 

último CNTTR – Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, de abril 

de 2001, deliberou garantir a participação de no mínimo 30% de mulheres em todas as 

instâncias do MSTTR. 

“Aprovar a cota de no mínimo, 30% de 
mulheres exigiu habilidade, poder de convencimento 
e de negociação, dentro e fora das forças políticas. 
Para isso, as mulheres trabalhadoras rurais 
superaram as divergências existentes entre as duas 
chapas que disputavam as eleições para a Diretoria 
da CONTAG.”. (Revista – A Mulher e o movimento 
sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais 
Trajetória de Lutas – março de 2002: 25.)      

Em 2001 houve problemas para dar continuidade, por conta do acúmulo de 

outras atividades consideradas para o MSTTR como prioritárias e por dificuldades com 

assessoramento. Porém, a afirmação das lideranças é que a descoberta da melhora de 

sua auto-estima fazem-nas ver que poderiam ser muito importantes para suas 

companheiras e companheiros de luta. O conhecimento adquirido nos cursos, 

                                                           
25 Não tenho informação do Estado a que ela pertencia.  
26 Segundo dados do IBAM- Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
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seminários e muitos outros eventos, tem fornecido instrumentos que despertam a 

energia adormecida dentro de cada mulher, propiciando a transformação dessas 

“Senhoras” em “mulheres trabalhadoras rurais”, cientes de seu papel político e social na 

sociedade,  buscando cada vez mais exercer a sua cidadania. 

Neste sentido, cada vez mais mulheres estão assumido  os cargos nas diretorias 

dos sindicatos. A secretaria geral da FETAG/RS aponta para o número de 632 mulheres 

nos cargos gerais de diretorias, num total de 354 sindicatos filiados. Porém, o número 

de mulheres Presidentas  que já chegou, em 1992, a 32, hoje é de 23. Isso pode 

significar que houve um retrocesso? Talvez, aqui, algumas constatações sejam 

importantes. A primeira é a de que o MSTTR ainda é muito presidencialista e isso 

significa dizer que o poder maior está nas mãos dos presidentes. Portanto, se nos 

sindicatos a maioria são homens, significa dizer que o poder  está centralizado nos 

homens. E o que tem se observado é que esses, que  ainda representam um grande 

número, não   querem abrir mão do poder, que entendem ser seu, por mérito e tradição. 

A segunda constatação é a de que as mulheres continuam se organizando e 

buscando espaços, pois o número de mulheres nos outros cargos continua aumentando. 

Isso significa que, devagar, a mulher vai ocupando os espaços, e vai chegar um 

momento em que ela estará tão presente que não terá como negar-lhe a presidência. Mas 

essa estratégia é mais demorada. Esse processo não é só nos Sindicatos, é também nas 

Federações e na Confederação. E uma terceira constatação é a de que muitas mulheres 

realmente não desejam ser Presidentas de STR’s, preferindo ficar em outros cargos. E aí 

teria que se ver se é por opção ou por insegurança.  Se for insegurança, entende-se, 

então, que a organização precisa rever suas estratégias de ação, seus conteúdos 

programáticos, sua metodologia e também sua ideologia; definir e esclarecer melhor que 

projetos se quer, onde se quer chegar, preparando melhor suas lideranças no sentido da 

superação dos obstáculos e ocupação desses espaços, que são fundamentais para fazer 

as mudanças por elas desejadas.  

Os encontros de 08 de março, que hoje são tradicionalmente comemorados e/ou 

protestados, são feitos de quatro em quatro anos em nível estadual. Nesse intervalo, 

acontecem os eventos em níveis regional e municipal. Desde 1998 também foi lançada 

uma revista, sendo que a primeira foi justamente para marcar os 10 anos de conquista do 

reconhecimento da profissão e do direito à aposentadoria, com temas propostos pela 
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CEMTR. A partir daí, todos os anos a revista é produzida e serve para preparação do 08 

de março, bem  como de material didático para ser utilizado durante todo o ano,  pois  

vem se aperfeiçoando a cada edição, para ser usada nos encontros e reuniões com as 

mulheres, na base. Nos últimos dois números, no final de cada texto, apresenta-se 

questões para facilitar a reflexão e o entendimento dos textos.  

Este ano, a comissão, assessoria das mulheres e a diretora que coordena os 

trabalhos resolveram desafiar-se: “Por que, em vez de apenas escolher os temas, e vocês 

escreverem ou buscarem outras pessoas para escrever, nós mesmas não escrevemos?”, 

perguntaram as mulheres da CEMTR. A proposta foi muito bem aceita, além de ser algo 

inédito,  pois o fato de  dar a voz às trabalhadoras  faz com que elas se sintam 

valorizadas e testem suas capacidades; e também é uma forma de empoderamento. Os 

tema foram escolhidas por regionais. Várias ficaram de elaborar os artigos em conjunto. 

A função da assessoria era de trabalhar os textos. Pode-se dizer que foi gratificante, pois 

conseguir “ajudar” a dar voz às trabalhadoras rurais. É como ser um pouco parteira. 

Ajudar às trabalhadoras a expor os seus sentimentos através da escrita, suas 

experiências, rever suas histórias e contar seus sonhos, pode ser uma tarefa complicada, 

mas certamente de profunda realização. Afinal são canais que se abrem, proporcionando 

um novo espaço para elas, para que possam, através da experiência e do  conhecimento 

daqueles e daquelas que as assessoram e coordenam, levar a um público mais amplo 

suas idéias e utopias. A sugestão é de que, em 2003, a revista possa ser construída  em 

oficinas, podendo assim aperfeiçoar cada vez mais os textos.27 

Outras inovações já surgiram entre as mulheres, como  é o caso do 1º. Festival 

da Canção do MSTTR, que já foi para a segunda edição.  Surgiu também a idéia de um 

concurso de poesias através de uma assessoria que tivemos da Psicóloga Rocio 

Coutinho, que foi bem aceita pelas mulheres e pela CEMTR. Inicialmente, o concurso 

será só de mulheres, podendo depois  ampliar. O primeiro momento foi nos encontros 

do dia 08 de março, e a segunda seleção, no encontro de mulheres dirigentes em agosto 

                                                           
27 Outro desafio foi a idéia de se fazer um concurso de poesias escritas pelas mulheres trabalhadoras 
rurais e apresentadas no 08 de março de 2002. Essa idéia surgiu de algumas oficinas que fazem parte do 
CCDLS – Cursos de Capacitação de Dirigentes e Lideranças Sindicais da FETAG. Algumas regionais 
aceitaram o desafio e nos dias 12 e 13 de agosto apresentaram suas poesias no 1o. Sarau de Poesias de 
Mulheres Trabalhadoras Rurais.  



 59

de 2003.28 São maneiras e espaços que as mulheres trabalhadoras rurais, através da 

CEMTR, estão criando, para que a cultura, o conhecimento e sobretudo os sentimentos 

das mulheres da roça aflorem e possam ser conhecidos e partilhados com o maior 

número possível de pessoas. Também é importante ressaltar a concretização da cota de 

30% de mulheres na  diretoria da Federação,  que foi aprovado em Assembléia Geral da 

entidade em novembro de 2002; bem como do cargo de coordenadora de mulheres, o 

que já estava sendo praticado em vários estados e na CONTAG. No entanto, ficou 

diferente do que foi proposto pela CEMTR, pois foi criado o Cargo de Coordenadoria 

da Mulher, e isso quer dizer mais um cargo na diretoria e não um espaço dentro dessa 

diretoria para a mulher, como era a proposta inicial da CEMTR.  Apesar disso, é 

inegável o significado concreto das cotas, mesmo  não estando acontecendo em todas as 

instâncias, o que  se acredita possível de mudar com a orientação do último Congresso 

Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, de abril de 2001. 

2. 5 - O Feminismo e o Cheiro de  Libertinagem 

 Quando um grupo de mulheres do MSTTR participou, pela primeira vez, do 

Encontro de final de ano, em Viamão, em 1983, elas pouco ou nada sabiam sobre 

Feminismo... O que elas queriam era serem ouvidas e reconhecidas como trabalhadoras 

e terem seus direitos como as mulheres urbanas. Feminismo cheirava a libertinagem, e 

tanto os dirigentes sindicais como um grande número de mulheres preferiam não 

pronunciar essa palavra. A própria assessoria sentia-se insegura de como trabalhar junto 

às mulheres, tinham cuidados em não pronunciar a palavra feminismo. Mas, aos poucos, 

em pequenos grupos, foram aprendendo. Algumas lições de um livro chamado “O que é 

feminismo” parecia mais fácil do que Simone de Beauvoir, geralmente um dos primeiros 

livros das iniciantes no feminismo, há 18 anos atrás. A partir dessas informações, as 

mulheres começam a entender que é feminista toda aquela pessoa que luta pelos direitos 

da mulher. Então, passaram a ver em suas vidas, no seu cotidiano, muitas atitudes de 

feministas que já estavam pondo em prática. De uma forma simples, essas trabalhadoras 

se reportavam ao que faziam diariamente e foi a maneira que encontraram de 

desmistificar a palavra, desarmando algumas e muitos dirigentes sindicais, que 

                                                           
28 O concurso de poesias aconteceu em sua primeira etapa nas regionais, por ocasião do dia 08 de março 
de 2002. As mulheres que foram selecionadas vieram para o encontro estadual de mulheres dirigentes em 
Porto Alegre, nos dias 12 e 13 de agosto. Das nove (9) poesias apresentadas foram escolhidas os três 
primeiros lugares. Estas poesias estarão na próxima revista das mulheres de 2003.  
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dificultavam o processo de organização e sindicalização que, naquele momento, se 

desenvolvia e era estratégico para a continuação da integração das trabalhadoras no 

MSTTR. 

Para Alves e Pitanguy ( 1985: 8 e 9), o feminismo é um movimento de libertação 

e de denúncia da opressão em todos os níveis. Segundo elas, o feminismo se caracteriza 

pela auto-organização das mulheres em suas muitas frentes de lutas, na vivência própria 

da cada mulher, de como ela se expressa e a solidariedade se fortalece. Também traz a 

discussão de que o sexo é político por conter relações de poder e, com isso, o feminismo 

rompe com modelos políticos tradicionais que indicam a neutralidade ao espaço 

individual e a esfera pública como a única definida para a política. O feminismo, então, 

aponta  e revela as ligações existentes entre as relações interpessoais e a organização da 

política pública. 

 Aguiar (2000:10 e 11) escreve que  as últimas constatações do movimento 

feminista brasileiro aponta para a criação de grupos de consciência. O movimento 

propõe uma auto-reflexão, onde haverá o rompimento das barreiras de privacidade  das 

relações de gênero, onde haverá a troca de experiência com as demais  participantes 

dessa forma de relação. Esta estratégia coloca em público o que está no privado, 

fechado a quatro chaves. Além de apontar para a perspectiva de um novo sujeito, 

abrindo assim caminhos e novas perspectivas de projetos que lacem a mulher como 

indivíduo, que faz parte desta sociedade.        

Assim então, as trabalhadoras também  foram, em conjunto, revendo a história 

das mulheres, resgatando através das mais idosas e da assessoria, aproveitando suas 

experiências de vida para conhecer um pouco da história geral das mulheres nas 

sociedades antigas, igrejas e Santa Inquisição. Muitas delas ficavam entre extasiadas e 

revoltadas, e esse era um bom ingrediente para que elas se entusiasmassem, dando 

evasão ao seu potencial de organização dentro do MSTTR de buscar outras 

trabalhadoras para juntar-se à luta. 

Ainda se tem muito que avançar e informar às mulheres trabalhadoras rurais, 

pois, no meio rural, as pessoas têm a religiosidade muito presente no seu cotidiano e é 

preciso muito cuidado para levantar certas discussões e se dar a entender que não se está 

contra a fé, a religião, mas sim contra a maneira pela qual as mulheres têm sido 

historicamente interpretadas e tratadas. Muitas vezes se confundia a fé com a igreja e 
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com seus representantes, e é isso que as mulheres precisam entender... Ou seja, igreja é 

diferente de religião que, por sua vez, é diferente de bíblia, embora estejam 

entrelaçadas. E, assim, as mulheres possam esquecer ou adequar ao seu tempo o que o 

apóstolo São Paulo escreveu para a mulher: “Que as mulheres aprendam no silêncio 

sua sujeição”... 

 Livros e filmes como o Nome da Rosa, entre outros, trazem à tona tristes 

histórias de um período nefasto da igreja católica sobre a Santa Inquisição. Muitas 

mulheres eram condenadas à morte por colocar em prática seus conhecimentos culturais 

e o manejo de ervas medicinais que, para o clero da época, eram consideradas “poções 

diabólicas ou bruxarias”; aqueles conhecimentos que aprendiam, passando uma para as 

outras, na observação da natureza e também pela necessidade da época. Muita vezes, 

buscavam desesperadas salvar seres humanos, seus familiares adoentados, dentro das 

precárias condições e dos parcos recursos. Nesses momentos, o sexto sentido, a fé, a 

questão da espiritualidade e os conhecimentos tradicionais faziam com que 

encontrassem caminhos que, para a igreja, dona da verdade e detentora de todo o 

conhecimento, na época, cheirava a coisas diabólicas. As chamadas bruxas eram 

queimadas, e as outras mulheres, apavoradas, tratavam de parecerem completamente 

imbecis e sonsas para não serem executadas. É claro que sempre sobrava uma mais 

ousada, e a história está cheia delas... A própria bíblia mostra algumas dessas mulheres.     

 Mas o tempo passou e as mulheres foram conquistando seus espaços. Vieram os 

primeiros movimentos: no século XVIII as mulheres protestaram contra o domínio 

masculino; as tecelãs, em 1857 (Gassem, 2001:15), em New York, marcharam pela 

cidade protestando contra os baixos salários e a jornada de trabalho; no século XIX,  a 

ONU reconheceu o dia internacional da mulher; no século XX, as mulheres 

conquistaram o direito ao voto. 

 Hoje, as trabalhadoras rurais fizeram do dia 08 de março um dia também seu, de 

lutas, reivindicações e conquistas. Elas conquistaram o reconhecimento da profissão, 

conseguiram aposentadoria e demais direitos previdenciários como as demais 

profissionais mulheres. E foi um incentivo poderoso, uma bandeira de luta fortíssima, 

que desencadeou uma demanda de reuniões e encontros, que têm trazido muito 

esclarecimento, preparando-as para assumirem na sociedade esses papéis, de sujeitos 

públicos, dos quais muitos homens têm dificuldades em abrir mão. Com esse salto, as 
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mulheres se sentem fortalecidas e preparadas para assumirem lideranças, e isso mexe 

com a ordem estabelecida, com aquelas pessoas que estavam tradicionalmente 

acomodadas em espaços que pensavam ser seus, pelo simples fato de terem nascido do 

sexo masculino. Isso tem gerado uma certa desacomodação que, por sua vez, traz uma 

reação inversa... E aí é interessante lembrar   Saffioti ( 1994:153): 

“Adverte-se para o fato de que a nova 
atitude de uma parte apreciável de mulheres não 
constitui, na verdade, a razão primeira da violência 
dos homens contra elas, mas tão somente o fator 
desencadeador desta capacidade socialmente 
legitimada de eles converterem a agressividade em 
agressão. Não houvesse esta sanção social positiva, 
as relações de gênero não descreveriam tão bruscos 
movimentos.”     

A reação de certos dirigentes tem sido agressiva, pois, como descreve Saffioti, 

os espaços que essas líderes começam a pleitear são socialmente legitimados como 

espaços masculinos, e os homens, por sua vez, se sentem no direito de mantê-los, à 

qualquer custo. Parece necessário, então, que essas líderes estejam preparadas para o 

enfrentamento, e aí vale o que a CEMTR e o próprio movimento sindical faz: apostar na 

formação e educação de quadros. A organização se fundamentou e se fortificou, 

reconhecendo a questão da educação, mesmo informal, como prioritária para elas. Mas 

essa educação formal, considerada fundamental para todas as pessoas, que é dada em 

bancos escolares, tem sido atualmente um meio para que as mulheres possam melhorar 

sua posição na sociedade. Porém, as observações feitas pelas líderes, são de que essa 

mesma educação que elas buscam tem afirmado as discriminações de gênero, de raça e 

classe, através de seus materiais didáticos. Esses reafirmam o papel de superioridade 

dos homens e a de subalterno das mulheres. Estas constatações são feitas através da 

linguagem e do próprio espaço onde colocam homens e mulheres no imaginário do 

cotidiano  das crianças, na  escola... 

Portanto, ser feminista também é se preocupar com que tipo de educação é dada 

aos seus filhos. E, além de questionar, é  fundamental propor uma educação para as 

crianças que contemple a igualdade da mulher, o respeito às diferenças e o respeito à 

natureza. Até porque as lideranças femininas sabem que a ciência e o processo de 

conhecimento registrado e sistematizado se deu, na sua grande maioria, ao longo da 

história, pelas mãos dos homens, mesmo sabendo que as mulheres sempre fizeram parte 
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da construção desse conhecimento; apesar das condições precárias de isolamento a que 

foram submetidas durante séculos.  

Mesmo assim, a carência de conhecimentos, por parte das mulheres, deixa a 

desejar, frente às necessidades demandadas, apesar das estatísticas mostrarem que a 

formação das mulheres tem superado a dos homens nos últimos anos (PED 

Mulher,1999:7, 8 e 9). É importante ressaltar que o fato de que a maioria das lideranças 

sabe ler, foi e tem sido fundamental para a dinâmica evolutiva da organização das 

mulheres aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Elas faziam anotações, exigiam 

relatórios de todas as reuniões e encontros e repassavam para as demais mulheres das 

bases. Embora saiba-se que existem por volta de 7,8% de analfabetos no Estado (dados 

da S.E, março:2002), significa dizer que a possibilidade da liderança de repassar o que 

sabe repercute na expansão do movimento. Nesse sentido, um bom número de mulheres 

trabalhadoras rurais voltaram a estudar para completar o primeiro ou o segundo graus, 

em turnos regulares, nas escolas à noite, pelos programas especiais de alfabetização de 

adultos ou supletivo de primeiro e segundo graus, algumas estão cursando a faculdade, 

embora seja um número ainda reduzido. São mulheres que têm entre 32 e 48 anos. Além 

disso, as palestras, cursos e seminários, realizados pelo MSTTR, têm privilegiado a 

presença de mulheres, o que resulta em avanço da consciência dessas trabalhadoras.  

É nesse sentido que, desde o início da década de 90, a FETAG e representações 

das trabalhadoras rurais começaram a participar nas discussões do Fórum Permanente 

de Educação Popular e, depois, nos encontros semestrais sobre Gênero e Mercosul, 

eventos esses organizados pela UNIJUÍ, com o intuito de promover uma discussão mais 

afinada com os movimentos sociais. A partir dessas discussões,  passa-se a substituir a 

busca da igualdade pela eqüidade de gênero, pois se acredita que esse vocábulo, 

contempla o respeito às diferenças biológicas, pressupondo o novo, a partir de 

mudanças sociais e estruturais, tendo como base as pessoas, mulheres e homens. Esse 

pelo menos é o discurso que permeia as reflexões da Comissão Estadual e os encontros 

no interior do estado.  

No entanto, seria ingenuidade dizer que existe um consenso entre as mulheres 

sindicalizadas e no movimento em geral. Tem-se consciência de que essa diversidade 

está presente e de que as mulheres não são diferentes dos sujeitos dos demais 

movimentos; muitas pensam que é possível mudar os papéis e a posição das mulheres 
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nas sociedades competitivas sem alterar a essência na qual se fundamenta  e se organiza 

a vida social, estão comprometidas com o sistema capitalista vigente, como aquelas que 

representam um número menor, mas conscientemente compromissadas com a ordem 

social competitiva estabelecida; outras, um grande grupo, está na linha de frente, na 

busca de um projeto alternativo de desenvolvimento que leve em conta a questão da 

eqüidade de gênero. Então, é por isso que uma parte da organização das trabalhadoras 

rurais estaria classificada dentro de um feminismo liberal reformista, dentro da 

experiência exposta e, seguindo a lógica do pensamento de Saffioti (1994), por conta de 

que faltava uma maior clareza da sua situação e da própria compreensão do sistema 

econômico vigente. Nesse sentido,  hoje as lideranças na sua grande maioria sabem que 

não basta ter os direitos reconhecidos e conquistados, mas que a transformação tem que 

ser muito mais profunda do que meramente direitos adquiridos. 

Com relação ao marxismo e sua interpretação inicial sobre o feminismo, vê-se, a 

partir das leituras de o Capital de Marx e do livro “Sobre a Mulher”, do pensamento de 

Marx, Engels e Lenin, que os autores acreditavam que as mudanças estruturais do 

modelo econômico e social levariam também a mudanças na discriminação da mulher, 

pois na sua teoria não havia uma análise sobre a discriminação baseada nas questões 

culturais do sistema patriarcal. Mas é importante resgatar, por outro lado, que Marx 

denuncia (Marx, Engels e Lenin, 1979:6) “a escravidão da mulher e da criança 

acobertados pela falácia da necessidade de produção”, ou seja, reconhece a exploração 

feminina, mas a liga diretamente às relações estruturais de dominação e exploração do 

capitalismo. Uma leitura socialista, com um olhar feminista apontam as relações de 

gênero, como os meios de produção e da reprodução social,  o que pode-se  fazer uma 

ponte com as relações patriarcais. Talvez aí esteja uma novidade, pois as relações do 

patriarcado está entrelaçada  na cultura, e, por isso não é suficiente mudar apenas as 

relações patronais e de produção. Ao conversar com uma feminista (Havana, Faculdade 

de Filosofia, nov. 1994) ela dizia:“Não penses que a discriminação da mulher acabou. 

O que mudou aqui foram as relações capitalistas, não as relações culturais e 

patriarcais”.  

Pensando por aí, constata-se que a opção por um outro modelo econômico não 

assegura às mulheres o desaparecimento da sua opressão, se nessa opção não houver a 

mudança das relações do poder da hegemonia masculina que está baseada no sistema 
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patriarcal, o qual, segundo Oliveira (1998:104), tem a representatividade da estrutura de 

poder das relações sexuais, buscando excluir qualquer variação de comportamento 

masculino que não seja adequado a seus preceitos29. A opressão é sentida pelas 

mulheres, que são também exploradas pelo sistema, mas cuja essência está não só 

edificada no sistema de produção capitalista, mas se aprofunda na divisão sexual do 

trabalho, a qual está nas mãos do masculino. Dessa prática, as trabalhadoras rurais 

entendem muito bem, pois têm lutado muito para conseguir pôr seu nome no bloco de 

produtora, poder tirar empréstimo em seu nome, entre outras questões práticas que 

revelam como se dá não só a exploração, mas a opressão das mulheres, colocando-as 

como trabalhadoras de segunda categoria. 

A figura do patriarcado, palavra pouco trabalhada entre as mulheres rurais, mas 

que, de certa forma, já foi por elas apontado ao se referirem ao homem, ao pai, ao irmão 

e ao marido como comandante. Ou seja, é o patriarca que comanda a família. Aquele 

que, amparado pela ordem social, exclui e discrimina a mulher, entendendo isso como 

se fosse “normal”. A classe social aqui funciona como parâmetro para a exclusão das 

mulheres e é justificada pelo patriarcado, tratando essa discriminação como se fosse 

natural e hereditária. 

O Patriarcado, segundo Pateman (1993:38), é uma forma de poder político, 

porém, no século XX, foi praticamente ignorado. Tanto a história tradicional como o 

pensamento político moderno afirmam que o direito e a teoria patriarcais estão mortos 

há 300 anos. As feministas, porém, têm insistido na sua existência, o que não tem sido 

suficiente para chamar a atenção dos teóricos políticos, no sentido de rever sua postura 

de negação da existência desse poder político. Nos anos de 1960, com a retomada dos 

movimentos feministas, veio novamente à tona o “patriarcado” e seu significado. O 

questionamento levantado é o de que se o patriarcado é uma característica humana 

universal ou é histórica e culturalmente variável. Pateman afirma que não existe um 

consenso sobre quais as relações existentes entre o patriarcado, ou dominação sexual, e 

capitalismo ou dominação de classe. Observa-se realmente essa capilaridade de 

conceitos, mas isso não pode negar a presença desse poder, que perpassa todas as 

                                                           
29 Do mesmo autor (Oliveira: 1998:105) “- a masculinidade hegemônica é sustentada e mantida por um 
amplo segmento da população masculina em função da gratificação fantasiosa de fazer parte do poder que 
ela proporciona, além, é claro, dos motivos concretos, tal como poder retirar daí benefícios, através da 
dominação institucionalizada masculina em relação às mulheres”.    
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camadas da sociedade, está em todas as famílias, representada pela figura de um homem 

e, muitas vezes, até de uma mulher, reconhecida como “forte”, que se utiliza desse 

poder para dominar as demais mulheres da família.  

O processo de entendimento  da questão patriarcal, foi lento para as rurais, até 

pelo fato de se tratar de um grupo com uma diversidade cultural e étnica, política e 

econômica, bastante variada. Algumas são mais separatista, como muitas feminista 

urbanas. Associam a injustiça social com a dominação masculina. Aqui acredita-se que 

têm divergências e convergências com as rurais  e entre as várias interpretações dos 

movimentos feministas.  

Para as trabalhadoras, tudo começa, quando se dão por conta da sua história de 

opressão e da submissão feminina. Elas passam a não querer a presença dos homens nas 

suas reuniões, por acreditarem que precisam desse espaço para trocar opiniões, 

experiências e contar suas histórias de vida. E que a presença do homem as inibiria. 

Esses espaços são compreendidos como um lugar onde elas se fortalecem para se 

expandir com mais facilidade e adquirem  conhecimentos para fazerem intervenções nos 

espaços onde estão os homens, podendo assim buscar espaços nas instâncias de poder. 

Também a maioria dos movimentos feminismo se fundamentam através da 

educação e acreditando que dela dependerá a eliminação da discriminação, através do 

resgate da cultura feminina. As trabalhadoras rurais também têm uma forte no 

conhecimento, porém o desafio para as rurais, é saber usar a educação como estratégia 

para participar, organizar-se e ocupar os espaços de poder no MSTTR, para fazer as 

mudanças necessárias, das quais depende a eqüidade de gênero.  

A organização das trabalhadoras rurais apostam nas mudanças sociais e, para 

isso, buscam uma maior inserção, através de suas conquistas pontuais, com relação às 

necessidades mais urgentes e a utopia com a possibilidade de visualizar uma outra 

sociedade, com mudanças, através do PADRS30. Por outro lado, a posição desse grupo 

compreende gênero como algo dinâmico, em construção, por isso com possibilidade de 

                                                           
30 O PADRS – O Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável, como já foi mencionado 
anteriormente, trata-se  de uma estratégia para provocar o movimento sindical para uma nova lógica de 
sociedade na construção  de uma visão mais coletiva e social de lidar com as pessoas, com entidades, 
instituições e o poder constituído. Trata do cuidado com a natureza que nos rodeia e de entender que os 
recursos naturais são finitos e por isso temos que saber como dispor deles sem agredir a natureza. A 
sustentabilidade tem a ver também com isso. Enfim, o PADRS ao meu ver, aponta para a quarta fase do 
MSTTR.      
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vir a ser, com possibilidade de o sujeito feminino estar dentro e fora dele, podendo 

analisá-lo e criticá-lo.  

Ainda é importante ressaltar, que na Organização das Trabalhadoras Rurais, ao 

longo dos últimos oito anos,  vêm buscado integrar, discutir e apoiar políticas 

específicas com relação à raça etnia. No entanto, não existe uma participação expressiva 

de negras e negros no MSTTR. A sensibilização tem vindo através da participação da 

organização das mulheres rurais nos movimentos urbanos, no CEDM (das outras 

gestões) e nas discussões do MERCOSUL, que incorporam as questões de gênero e 

cultura, raça e etnia. O que chama a atenção, também, é o fato de que os movimentos 

negros estão localizados,  na sua maioria, nas zonas urbanas. No entanto a historiografia 

dos negros e negras no país está diretamente ligada ao meio rural do Brasil colonial.  

2. 6 – Gênero! Que Gênero? Gênero Alimentício?  

Uma constatação importante é a de que gênero é uma palavra bastante nova 

dentro do MSTTR. Parece brincadeira, mas quando, inicialmente, falava-se em gênero, 

muitos pensavam se tratar de “gênero alimentício” e não um vocabulário que trata das 

questões específicas das relações entre homens e mulheres, e muito da mulher em 

particular. 

Os gêneros aparecem como opostos e complementares, porém hierárquicos, o 

homem dominador e a mulher dominada (Faria,1998:36). A construção do gênero é 

estruturada não só a partir de questões como a educação, a forma de vestir, brincadeiras, 

símbolos, mas muito pelas atitudes e pela aproximação com o corpo. A infância é o 

momento em que se dá o processo de socialização das crianças em relação aos papéis do 

homem e da mulher, estabelecidos na sociedade. É aí que as crianças constroem sua 

identidade sexual e de gênero e definem hierarquicamente seus papéis. 

Percebe-se que levará, então, algumas décadas para aceitar, ou tolerar, as 

diferenças, e mais um pouco para aprender a conviver com elas. É um desafio e tanto, 

mas que é real, principalmente quando se vê tantas mulheres trabalhando, 

compartilhando o dia a dia, gerando renda, discutindo e definindo questões nas mais 

variadas áreas... Imagine-se, então, a dimensão e o peso desse arcabouço teórico 

cultural, que vem sendo fortificado, com relação ao binômio homem e mulher, 

masculino e feminino; e como ainda é preciso desenvolver estudos que penetrem nessa 
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antiga cultura, criando espaços para questionamentos, buscando desfazer antigos mitos e 

mostrando outras verdades.  

Segundo Nalu Faria (1998:09), é interessante ressaltar que algumas feministas 

analisam que a sexualidade não é uma categoria residual do gênero, embora existam 

muitas ligações entre elas. Ela acena para a tarefa de descrever e analisar como se 

estabelecem as conexões culturais entre o corpo das mulheres e o que se entende por 

mulher ou sexualidade feminina, conhecer mais o papel de gênero, no desejo e no 

exercício da sexualidade. Jeffrey Weeks (1999; 56)  comenta que : 

“As classes são constituídas de homens e mulheres, 
e diferenças de classe e status podem não ter o 
mesmo significado para mulheres e homens. O 
gênero é uma divisão crucial.”  

Ele comenta que gênero é uma relação de poder e por isso não é uma simples 

categoria analítica. Weekes (1999:58 e 61) afirma que a classe e o gênero não são 

modalidades únicas da sexualidade. As categorias classe e gênero fazem interseção com 

etnia e raça. A análise das relações de poder, em torno da classe, do gênero e da raça, 

demonstram a complexidade das forças que modelam as atitudes e o comportamento 

sexual. Essas forças, por sua vez, abrem o caminho para o desenvolvimento de 

entidades sexuais diferenciadas. Ou seja, o fato de uma pessoa pertencer a determinada 

classe e raça pode implicar na postura da sua sexualidade, pois existem regras que não 

estão escritas em nenhuma constituição, porém são observadas pela sociedade, e pior, 

são cobradas de cada indivíduo que dela faz parte.    

A palavra gênero começou a ser usada no MSTTR a partir das lideranças 

femininas e assessorias, tentando incluir as discussões sobre as relações sociais entre 

homens e mulheres, onde pudessem estar juntos, frente a frente, discutindo não só o 

cotidiano e as relações familiares, mas tudo o que os envolvessem; observando a 

dimensão maior de todas as pessoas e suas relações, as especificidades do sindicato e do 

MSTTR.  

Para isso, buscou-se refletir e trabalhar as questões das relações sociais de 

gênero, onde se retomava um pouco os papéis femininos e masculinos desempenhados 

no cotidiano da família e na sociedade. Muitas vezes, as próprias questões da 

sexualidade eram trazidas e discutidas sem ter a preocupação com os limites do conceito 

de gênero. Para isso realizou-se encontros, nos quais se fazia uma negociação simbólica, 
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buscando mostrar os passos para uma possível mudança, começando por fazer 

negociações das coisas mais simples, como no caso dos afazeres domésticos que, na 

maioria das vezes, são realizados apenas pelas mulheres.  

Nesses cursos, se refletia o cotidiano da família onde as mulheres retomavam 

suas tarefas diárias desde o momento em que levantavam até deitar. Qual era, então, o 

espanto delas, ao se dar conta, em primeiro lugar, da diversidade de tarefas que 

desenvolviam durante o dia: desde fazer o chimarrão, tirar o leite das vacas, aprontar o 

café, arrumar os filhos para a escola, adiantar o almoço, ir para a roça com o marido, 

voltar para a casa, terminar o almoço, arrumar a cozinha, lavar as louças e as panelas, 

limpar o fogão, varrer e lavar o chão e depois lavar roupa. Nesse meio tempo, o marido 

almoçou e, no máximo, deu água ou comida aos porcos, quando não têm filhos que já 

fazem essas tarefas. Mas, na maioria das vezes, o marido conseguiu fazer uma sesta - 

dormir depois do almoço. No entanto, a mulher trabalhou o tempo todo e vai outra vez 

para a roça com o marido. À tarde, ao voltar para casa, ainda tem que ajudar a tratar os 

animais domésticos, fazer a janta, lavar a louça, e mais a roupa para passar e costurar. 

Muitas, quando têm filhos maiores, costumam dividir as tarefas, e sobra tempo para 

algumas mães consertar roupas, fazer crochê ou tricô. Para o sábado, fica a horta e o 

jardim, além do pão e de algum doce para o fim de semana, tarefa mais esporádica. Na 

maioria das vezes, é ela também que acompanha o desempenho dos filhos e filhas na 

escola e os ajuda a fazer os temas. 

Mas por que não os filhos e o marido dividirem as tarefas domésticas? Qual o 

problema? Muitas disseram que já é feito isso na sua casa, mas são exceções. No geral, 

ainda é de responsabilidade das mulheres todas as atividades acima descritas e mais 

algumas, dependendo da região em que moram e do tipo de atividade que cada família 

desempenha.  

A lógica é a seguinte: a sociedade é formada por homens e mulheres que, por 

sua vez, constituem as famílias, as quais se reproduzem, e os filhos vivem dentro de 

determinadas regras e costumes. Se esses costumes são discriminatórios, então seria 

necessário buscar mudanças. Mas por onde começar?  Sugere-se como ponto de partida 

começar em casa, na família, por isso a necessidade da inclusão do homem nas 

discussões, feitas anteriormente só com grupos de mulheres. Essas reflexões e diálogos 
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talvez sejam fundamentais para que esse processo avance, invertendo assim a ordem 

masculina.   

As questões que até bem pouco tempo eram tratadas como “coisas de 

mulheres”, mantidas no espaço privado, hoje estão se publicizando, observando-se, 

então, que se torna cada vez mais  tênue a linha que separa o espaço privado do espaço 

público. É interessante ressaltar o que Neuma Aguiar (1997:11) escreve, mostrando a 

estratégia de tornar público aquilo que era oculto na subjetividade e vivificado no 

cotidiano das mulheres ; a importância de colocar, não  individualmente, mas como um 

projeto coletivo, a apropriação da gestão sobre seus corpos.  

É o empoderamento do feminino nesse domínio que, outrora, era exclusivamente 

masculino. É nesse aspecto que essas mulheres têm sentido de perto o que significa 

ousar ocupar o território até bem pouco tempo apenas masculino, ou ainda que muitos 

homens acham que lhes pertence por direito.  

Tornar-se liderança sindical e, depois, ir galgando os postos nas diretorias dos 

STR’s até chegar à presidência, é um desafio constante e uma prova de persistência  

pela qual as mulheres têm passado desde a sua entrado no MSTTR. Nesse sentido, tanto 

Louro (l999:56) como Weeks (1999: 58 e 61) ressaltam que gênero não é uma simples 

categoria analítica, é uma relação de poder historicamente enraizada e, quando as 

mulheres trabalhadoras rurais entram nos STR’s, não deixa de ser, para os homens, a 

perda  de uma parte do poder. 

Por outro lado, atualmente, existem condições cotidianas que propiciam que as 

mulheres possam ser donas de si,  determinando suas ações e suas vidas. Uma delas é a 

questão da profissionalização da mulher, de ela poder gerar seu próprio sustento e poder 

então ser mais livre. É por isso que os movimentos feministas, nas suas várias correntes, 

têm na educação seu ponto forte, pois além de esclarecer a mulher, abre caminhos para 

sua profissionalização.  

Beauvoir (1980) afirma que a autonomia da mulher está ligada diretamente à 

autonomia econômica, ou seja, para que a mulher seja autônoma, tenha liberdade, ela 

tem que ser capaz de se auto-sustentar. No entanto, mesmo que existam condições que 

favorecem a autonomia da mulher, não são todas que têm acesso a essas mudanças. 

Muitas mulheres só alcançaram essa condição depois que passaram a receber sua 
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aposentadoria. Também conseguiram trabalhar mais sua auto-estima, despertando para a 

vaidade, comprando algumas roupas diferentes, maquiagem, coisas que, como diz dona 

Iracema, aposentada de 63 anos, residente em Lajeado (DC, Junho/2000) e líder do 

sindicato, antes era mais difícil de comprar creme para o rosto e cabelo, pois tinha 

sempre algo que era mais necessário. Hoje, com os filhos todos casados, ela diz:  

“Tenho que investir em mim, afinal 
trabalhei duro, desde os 12 anos, e depois que casei 
não foi diferente. O máximo que eu fazia era pentear 
bem os cabelos que, de tanto usar chapéu de palha, 
ficavam bastante quebrados. Eu usava banha de 
galinha, pois há uns vinte anos atrás, nós da roça 
não conhecia condicionador e nem 
champu.”.(Diário de campo, em reunião com 
lideranças no dia 06/06/2001) 

  Dona Maria, outra trabalhadora rural aposentada, de Palmeira das Missões, 

afirmava:  

“Meu marido só queria comprar terra, 
animais e melhorar os galpão e chiqueiro. As coisas 
de casa ele considerava luxo. Mas quando eu me 
aposentei, as primeiras coisas que comprei foi um 
forninho elétrico e uma máquina de lavar roupas. E 
exclama: Olha mulher, é outra vida! Sobra mais 
tempo prá mim sentar na sombra e tomar 
chimarrão.”(diário de campo, Páscoa de 1998). 

 Isso demonstra que ainda um bom número das agricultoras familiares não têm 

voz ativa na hora da administração, e da decisão sobre o que fazer com os resultados 

econômicos do trabalho coletivo da família. Mas,  apesar disso, observa-se que a 

qualidade de vida das mulheres, na área da saúde, melhorou muito, e isso porque elas 

puderam participar mais das reuniões, pois têm dinheiro para pagar suas passagens e, 

com isso, também buscarem assistência e fazerem exames preventivos a que, até então, 

não tinham acesso. 

Mas ainda é interessante se dar conta de que a autonomia é, também, uma 

questão pessoal, que vem de dentro para fora. Ela pode ser construída internamente e 

depende de cada pessoa, do seu crescimento e de sua busca. Constata-se isso a partir da 

convivência diária com as mulheres e da própria vida. A situação familiar, a cultura e o 

meio onde vivem têm muita influência. Mesmo que as condições para que as mulheres 

trabalhadoras rurais se sindicalizem sejam mais favoráveis, ainda existe um grande 

número de trabalhadoras rurais alheias a todo esse movimento. É interessante ressaltar 

que esse é um processo dinâmico, pois, com as eleições nos STR’s e nas regionais 
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sindicais, mudam as pessoas. Porém, observa-se que esses cargos têm sido substituídos 

por novas lideranças masculinas.  Isso significa dizer que, mesmo que sejam dadas as 

condições legais, tem influência se a mulher não está bem preparada, se sente insegura, 

ou mesmo não quer assumir determinados cargos, demonstrando que o acesso a 

espaços, para muitas, ainda  se constitui num desafio. Os papéis de gênero que estão 

pré–estabelecidos na sociedade pesam muito mais do que as leis escritas, frutos da 

conquista dos movimentos feministas e sociais. A questão cultural é mais forte que as 

leis estabelecidas, pois está lá, na família, quando elas discutem o que é melhor plantar, 

mas quem define quase sempre é o marido; quando elas cuidam e ordenham as vacas, 

mas,  na maiorias das vezes, são os maridos que acertam as contas do dinheiro do leite e 

definem o que comprar com ele. São caminhos a percorrer, barreiras a serem 

ultrapassadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73

3 – A PEDAGOGIA DO FEMININO E AS FIGURAS DE DESORDEM: Idéias, 

Reflexões e Proposições   

 “Ao meu ver, as mulheres devem sempre 
melhorar o Eu.” (Edith Scheffer,  presidenta 
do STR de Igrejinha)  

 Segundo Ghiraldelli (1997:80), a palavra pedagogia está ligada, originalmente, 

ao ato de condução ao saber. Ele chega a afirmar  que a pedagogia é a teoria, enquanto 

que a educação é a prática. A educação gera uma teoria pedagógica. É com essa 

referência que se fala na pedagogia do feminino no movimento sindical. E a pedagogia 

inicial foi a busca do espaço específico para as mulheres, dentro do MSTTR. É por isso 

que Edith fala das mulheres melhorarem o seu EU. Foram nesses espaços que elas se 

deram conta disso. 

É nesse momento que o sentimento de realização, das constatações, de idéias 

mais elaboradas, de reflexões e proposições se choca com as inquietações e 

questionamentos desta pesquisa. Afinal, foram tantas leituras, tantos debates e reflexões, 

tanta História, que esta pesquisa se apresenta como o início de novos desafios e 

permanentes  buscas, para o que vai-se lendo e confrontando com os depoimentos de 

experiências das mulheres. Mas, acima de tudo, é o início de uma nova e longa estrada 

que, no caso específico desta pesquisa, pode facilitar com mais propriedade e 

conhecimento, apontar a pedagogia  e as metodologias que possam ser aplicadas em 

uma formação mais adequada às  mulheres trabalhadoras rurais.  

Nesse sentido, o esforço exigido pela construção desta dissertação mostra como 

existem novos espaços a serem investigados, bem como reivindica que os já conhecidos 

sejam melhor aproveitados. Mas aponta também as conquistas invisíveis que as 

trabalhadoras rurais têm conseguido no decorrer das últimas duas décadas, resultados 

concretos deste esforço. E, por isso, esta pesquisa aponta para uma primeira 

constatação: a  de que a mulher trabalhadora rural mudou seu espaço privado e, em 

mudando este, mudou também o público. De que forma? No simples fato de que ela 

passou a ser sindicalizada e começou a freqüentar as atividades realizadas pelo 

movimento sindical, mexendo com a rotina diária da sua família. A família,  então, vai 

se readeqüar a essa nova realidade, o que a leva a se dar conta do que representa a figura 

dessa mulher, dentro da família, o que passava despercebido até então, por seus 
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membros.  E essas mudanças não se dão imunes de conflitos, nem por parte da 

mulher/mãe, nem  por parte do grupo familiar.  

Essas constatações são percebidas no cotidiano dessas mulheres que têm 

buscado os espaços específicos do MSTTR para externar suas dificuldades, bem como 

adquirir forças e conhecimentos, e assim conseguirem propor a construção de  nova( s) 

ordem(ns) para a sua família  e para a comunidade, nas instituições e na sociedade, pelo 

reflexo de sua atuação. 

São essas mulheres corajosas que dão subsídios para que, cada vez mais, a 

trabalhadora rural tenha visibilidade e, com isso, conquiste o reconhecimento de sua 

importância na contribuição para o movimento. Desse grupo, o que se constata é que a 

maioria delas conta com o apoio familiar, em especial do marido que não só dá apoio, 

como incentiva a continuar na luta, dizendo que elas são importantes nessa nova “ordem 

do sindicalismo”. Essa família propicia e acredita na força da mãe e da companheira que 

é uma trabalhadora rural,  estimulando-a a participar do MSTTR.  É preciso, então, 

achar estratégias capazes de fazer com que elas possam permear efetiva e 

substancialmente  o contexto das relações de poder que, por sua vez, estão contidas nas 

relações de gênero.  

 Outra questão importante a observar é que o crescimento das lideranças 

femininas no MSTTR se deu com e nos espaços específicos a elas destinados – CEMTR 

- e através da formação, tendo como carro-chefe a educação. Foram e são nesses 

espaços, que as mulheres se reconhecem como profissionais, descobrem, resgatam e 

constroem suas identidades adormecidas na maioria delas. Foram e são nesses espaços 

que elas conseguiram chamar a atenção da sociedade para as suas presenças de 

mulheres profissionais, conquistando sua visibilidade pela organização e força de luta, 

demonstrada nas grandes mobilizações, a exemplo dos eventos de 08 de março.  

 Outro ponto é a qualidade das intervenções que as mulheres têm feito, marcando 

sua presença junto às comunidades e conselhos municipais, principalmente na área da 

saúde. Elas vêm contribuindo no sentido de trazer novas alternativas para o meio rural 

na economia, nas  pequenas agroindústrias com produção artesanal de doces, geléias e 

pães, valorizando e resgatando costumes alimentares saudáveis e históricos; com 
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proposta de uma agricultura mais ecológica e de menos danos para o meio ambiente 

enfim, de preservação  do ser humano. 

 Nessa mesma linha, estão as questões da saúde. Elas estão bastante preocupadas 

em manter e preservar a vida pois são, pela sua natureza biológica, privilegiadas com a 

capacidade de carregar em seu ventre novas vidas. Como diz uma canção cantada pelas 

trabalhadoras rurais: “Viva, viva a mulher dessa nação! Que vem trazendo no ventre a 

nova semente da libertação”. 

  O poder é outra questão importante que, automaticamente, faz parte das 

conquistas das mulheres em geral e também das trabalhadoras rurais, o que tem sido 

eixo fundamental de todas as discussões. Pensar-se no poder como um instrumento de 

mudanças e justiça, um espaço democrático concreto através do qual se pode propiciar 

políticas públicas e distribuição justa das riquezas. No entanto, a sociedade está 

constituída e alicerçada sob a ótica da concentração das riquezas e da centralização do 

poder. A democracia, nesse sentido, vale até o momento em que os interesses de 

grandes grupos não são atingidos. As mulheres não saem ilesas dessas influências, o que 

em determinados momentos as torna oponentes, umas das outras, colocando-as em 

disputas partidárias em detrimento de seus interesses comuns.  

Por outro lado, para o MSTTR, são visíveis as diferenças e avanços que as 

trabalhadoras rurais têm possibilitado. Uma delas é a humanização dos espaços 

institucionais, onde hoje se discute, além das grandes lutas, as relações interpessoais, a 

sexualidade, o bem-estar, o lazer e auto-estima, tudo como direitos de trabalhadores e 

trabalhadoras rurais.  

  Coloca-se, ainda, para as dirigentes sindicais, o desafio de um novo paradigma 

civilizatório, em que as mulheres se dêem conta de que não só geram vidas, mas  geram 

produção, tendo o cuidado de buscar o novo não só na inversão da ordem masculina,  

mas com base no respeito à diversidade e na crença na democracia, que ora está sendo 

construída. Então, as figuras da(s) nova(s) ordem(ns) pode(m) ser toda(s) a(s) pessoa(s) 

que quer(em) construir um mundo mais gentificado...                                         
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3 . 1 – As Novas Figuras  

“Aprendi tantas coisas que é difícil de 
enumerá-las, mas eu defino o meu aprendizado a 
uma colcha de retalhos, cada pedacinho de retalho 
representa algo que aprendi e juntando todos estes 
pedacinhos, a colcha ficou enorme, forte, colorida, 
vibrante e muito bonita, capaz de proteger muitas 
companheiras e companheiros. O importante é saber 
usar esta colcha de maneira correta.” (Depoimento 
de Edith, presidenta do STR de Igrejinha)       

  A intenção desse  subtítulo é trazer à tona algumas das muitas idéias  e  

constatações que as presidentas, os maridos e os dirigentes sindicais apontaram, 

buscando fazer uma reflexão sobre aquilo que acontece no cotidiano das mulheres, 

mostrando como se dá na prática a pedagogia do feminino no MSTTR. O depoimento 

em epígrafe é uma representação das demais mulheres trabalhadoras rurais e presidentas 

de STR’s, mas também vereadoras, mães, esposas, avós, que são também sonhadoras, 

corajosas e  profissionais. Talvez sejam, esses, os três adjetivos que tenham dado o 

impulso para que essas mulheres buscassem um lugar na sociedade com tanta 

veemência e coragem. Não foi por acaso que um dos primeiros materiais escritos na 

FETAG/RS, com relação às trabalhadoras rurais, chamou-se “Um Ato de Coragem”. 

Sem saber direito que caminhos iam trilhar, elas começaram a lutar e nem elas mesmas 

imaginavam quanta coragem era necessário.  

As mulheres entrevistadas passaram do espaço privado para o espaço público e, 

por diversos momentos, viveram verdadeiros caos, tanto nos sindicatos e no movimento, 

como também dentro de suas próprias famílias. Como escreveu Silvana31 em seu 

depoimento: 

“Não penses que foi fácil para mim, agora 
vou te contar umas coisas, mas isso é segredo: Meu 
marido era alcoólatra e eu sofri muito, para 
conseguir ser presidenta de sindicato. Também sofri 
dois abortos. Isso tudo eu passei mas sei também 
que é preciso ter metas e lutar para conseguir o que 
queremos”.         

 Assim como essa trabalhadora anônima, tem sido a caminhada de muitas, outras 

que enfrentaram a mudança que tem a ver com a ruptura do seu papel restrito ao 

espaço do privado e sua presença no espaço do público.  

                                                           
31 Nome fictício. 
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É o que aponta  Dulce, no seu depoimento, ao escrever sobre o que mudou na 

sua vida: 

“não só para a comunidade, homens e 
filhos, entidades, família;o que  mudou foi, mais 
respeito pela opinião das mulheres, participação 
nas assembléias das entidades, nas diretorias dos 
sindicatos, que hoje na maioria são mistas, nas 
igrejas, em fim nos olham como mulher 
trabalhadora rural. Como uma profissional e não 
como uma submissa e sem conhecimentos “uma 
nova mulher”.(Depoimento de Dulce Berta 
Schineider, Presidenta do STR de Teotônia, 
dezembro de 2001) 

Aqui Dulce passeia entre o público e o privado, colocando alguns avanços, como 

respeito pela opinião das mulheres e participação. 

Outra questão que Dulce (entrevista:112) aponta é a de que o reconhecimento da 

sua profissão contribuiu para que ela desse um salto de qualidade no que se refere à  de 

consciência social e política de descoberta do seu “Eu”. É interessante ressaltar que, 

nesse caso, o processo de reconhecimento da profissão foi educativo e levou à 

politização dessa mulher. No entanto, não se  pode afirmar que pelo fato de a mulher ter 

uma profissão, ela não continue sendo submissa. Ela pode ser uma excelente 

profissional técnica, mas sem uma visão da sua pessoa como um todo, sem essa visão de 

direitos de cidadania e de autonomia enquanto mulher.   

Existe toda uma história cultural que, apesar dos movimentos feministas, das 

pessoas que lutam pela eqüidade, ainda “contribui e conspira”  para que a mulher 

mantenha o mito da fragilidade, da insegurança, da incapacidade, da dependência etc. 

Nesse sentido, a afirmação de que o direito é igual para ambos, muitas vezes, fica 

descontextualizada frente a prática cotidiana.   

Por toda essa situação, existe em algumas mulheres um sentimento de libertação 

que está presente nos seus depoimentos,  nas suas falas e desabafos. E  isso  pode ser 

entendido como uma travessia entre “o que era e o que virá a ser”, ou seja, significa  

acreditar nesse processo de transformação do qual as mulheres são os sujeitos. 

 Essas mulheres, após um momento de descobertas, de experimentar o gosto de 

sua liberdade, de sentir que são capazes, que têm direitos e que podem, avançam, agora, 

para ocupar  o chamado espaço público; o espaço compreendido pelo sindicato e sua 

abrangência como movimento sindical, pela comunidade, pelas igrejas, pela escola e 
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pela política. E, como diz Sérgio (Entrevistado:119), vão-se revelando excelentes 

administradoras.  

Por outro lado, constata-se que essas fases ou processos são muito desiguais, 

entre regiões, estados e países e, ainda, entre o campo e a cidade. Essa afirmação é 

baseada na participação em atividades, tanto em nível de estado como em nível 

nacional, bem como na percepção das diferentes culturas e das falas das entrevistadas. 

Alguns exemplos são os encontros de mulheres dirigentes sindicais em nível de estado, 

Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em Brasília,  e ainda a I 

Conferência Sobre a Mulher e Trabalho, realizado em Passo Fundo, e que reuniu 

mulheres urbanas e rurais. Nesses eventos, percebe-se as diferenças  entre os grupos do 

campo e da cidade,  bem como seus processos de consciência e amadurecimento. As 

diferenças estão no grau de formação e na diversidade cultural, no acesso às 

informações e na organização de cada grupo.  

Quando essa mulher toma  consciência da sua situação,  se dá conta de seus 

direitos e vive a empolgação dessa descoberta, cada uma dentro das condições de seus 

conhecimentos, com a sua carga cultural mais ou menos audaciosa ou reprimida. Passa, 

então, para um momento de organização do seu pensamento, para a consciência da sua 

nova posição dentro da sociedade, onde ela critica o homem em geral e também o seu 

marido, o irmão ou o pai, pela atitude autoritária, e muitas vezes agressiva, com que 

trata e vê a mulher. O passo seguinte conduz para uma nova consciência, que passa da 

tolerância à  compreensão. 

 Quando fala-se em tolerância, é interessante ver Freire (1995:36), pois ele 

escreve que tolerar não significa deixar de lutar pelo sonho de cada um, mas sim, não se 

fechar pacionalmente em si, e aprender a conviver com o diferente. É preciso  fazer a 

reflexão de que a busca do mundo novo, que muitos homens e mulheres estão querendo 

construir atualmente, parte dos pontos que convergem, das atitudes cotidianas que 

constroem as relações. 

Mas, para começar mesmo a construir o novo, é preciso ter cuidados para não 

retroceder no tempo. Por isso a reflexão é uma responsabilidade fundamental das 

lideranças de ambos os sexos para que, espelhadas no passado, e passando a limpo suas 

condutas, possam construir o verdadeiramente novo e necessário. E os meios de 
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construir podem ser a princípio pelos processos formativos, que se dão através das 

várias atividades dentro e fora do MSTTR, tendo como base a pessoa humana.  

 

3.2– Das Estratégias Para a Construção do Novo 

“Hoje eu tenho presente que a saúde é um 
caminho para chegar às mulheres, para tomar 
consciência de sua cidadania.” (Parte da entrevista 
da socióloga Ênedi Backes) 

Das presidentas que deram seus depoimentos, pelo menos três delas falaram que 

trabalham ou atuam diretamente nas questões de saúde. Isso confirma a tese de Ênedi 

sobre a importância das questões da saúde para a mulher, o que, portanto, é um bom 

eixo para iniciar qualquer trabalho social junto às comunidades. É o caso de Lenir, 

presidenta do STR de Vanini. Ela fala que sua vida no espaço público começou com um 

trabalho de Agente Voluntária  de Saúde, e que a partir daí passou a ser conhecida, 

sendo eleita vereadora e, posteriormente, presidenta do sindicato. Também não é por 

acaso que a atual Vice-Presidenta da FETAG, Maria Helena, foi representante da 

entidade no Conselho Estadual de Saúde, bem como já exerceu o cargo de representante 

do MSTTR no Conselho Nacional de Saúde e coordena a Comissão Estadual de Saúde 

da FETAG.  A saúde, ao longo dos anos, tem sido uma preocupação feminina. Um 

exemplo são as parteiras, uma realidade de décadas passadas que hoje está sendo 

resgatada em programas conjuntos com agentes de saúde, em vários estados. Na região 

do sertão de Pernambuco, as trabalhadoras rurais que já faziam partos atualmente 

passam por cursos na área de saúde e continuam prestando serviço às comunidades 

carentes (Relato de experiência na II Plenária Nacional das Mulheres Trabalhadoras 

Rurais, na CONTAG/DF, em 1998). 

Nos movimentos sociais, nas reivindicações das mulheres, aparece sempre a 

questão da saúde. As trabalhadoras rurais, por exemplo, vêm há muitos anos 

reivindicando o direito de um salário mínimo de pensão ou após aposentadoria para 

deficientes físicos. São elas também que, hoje, trabalham a saúde preventiva, 

condenando os agrotóxicos e os transgênicos. São dos espaços de suas reuniões 

(CEMTR, CRMTR32 e CMMTR33) que saem propostas para as mais variadas atividades 

                                                           
32 Comissão Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais. 
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sobre medicina alternativa e preventiva e o resgate das ervas medicinais como 

alternativa à  saúde da população.  

Na área rural, já faz parte das atividades das mulheres, através de seus STR’s, 

realizarem cursos, oficinas e seminários sobre saúde preventiva, uso alternativo de ervas 

medicinais e fitoterápicos, o que tem sido bem aceito pela população, embora com 

muitos questionamentos da medicina e laboratórios tradicionais. Outra questão 

interessante, que começa a criar corpo dentro das discussões de saúde, entre as 

mulheres, é o uso dos chás de ervas medicinais no tratamento dos animais, no caso 

específico de gado leiteiro e cães (Seminário Estadual de Fitoterápicos, realizado nos 

dias 29 e 30 de 2001, na Vila Betânia/POA). É importante ressaltar que os chás caseiros 

das ervas medicinais estão se tornando uma fonte de renda para muitas mulheres que, 

com orientação de técnicos com conhecimento na área, têm se organizado para as 

chamadas “feiras de agricultores” em suas cidades de origem. 

Também tem sido discutida a saúde da mulher em específico e, nesse sentido, 

tem-se realizado, nos últimos três anos, um roteiro de “oficinas sobre a saúde da 

mulher” que teve origem na 1ª. Plenária Nacional das Mulheres Trabalhadoras Rurais. 

Essa oficina consiste em fazer um trabalho de grupo, no qual elas sentam em volta de 

um papel e desenham o contorno de um corpo - risos e brincadeiras, até que alguém da 

roda decida servir de modelo para fazer o contorno do corpo. As atividades são 

divididas em três etapas da vida. A primeira, desde bebê até a 1ª menstruação, a 2ª até 45 

anos e a 3ª até o final da vida. Nesse papel elas colocam o que sabem dentro de suas 

experiências, os problemas de saúde física e psicológicos pelos quais passam. É o 

momento da troca de experiências, de sorrisos, de melancolia e até de lágrimas. O 

segundo momento é da exposição para todo o grupo e de algumas explicações e 

esclarecimentos. Hora de socializar o que cada grupo conseguiu fazer. Vem então o 

terceiro momento, onde elas voltam ao grupo, e, a partir dos problemas e dificuldades 

sentidos e vividos, elas propõem saídas. 

Esse tipo de trabalho desencadeia uma série de palestras e outras atividades que 

são, ao mesmo tempo informativas e formativas, propiciando às famílias do meio rural 

uma melhor qualidade de vida, pois buscam fazer os exames preventivos, melhoram a 

qualidade da alimentação e passam a valorizar o lazer, como parte integrante de suas 
                                                                                                                                                                          
33 Comissão Municipal de Mulheres Trabalhadoras Rurais. 
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vidas, o que não era a prática, no meio rural. Com isso, trouxe para dentro de casa as 

discussões sobre sexualidade e relações entre marido e mulher, discussões essas que ela 

aprendeu a ouvir e a falar, no momento em que trocava experiências com as outras 

trabalhadoras rurais. Inicialmente, essas eram conversas de corredor e da hora das 

refeições, depois aos poucos passou a fazer parte dos assuntos de pauta das reuniões e se 

concretizou nas oficinas da saúde da mulher. São inovações que trazem pontos positivos 

para a sociedade, para os sindicatos, e mudanças nas relações familiares. Sua auto-

estima tem mudado muito, o que reflete na maneira de vestir, nos seus hábitos e no seu 

cotidiano. 

Refletindo sobre o que as dirigentes afirmam, observa-se que elas sentem 

mudanças fundamentais em suas vidas, que, apesar de serem difíceis de quantificar, não 

têm como negar os avanços,  principalmente quando se depara com um depoimento 

como o de Neli: 

“A minha vida mudou totalmente. Porque aprendi a 
comunicar-me com o povo. Mais conhecimentos no 
trabalho. Comparando antes e agora, na relação 
com a família, marido e filhos. Tive apoio total da 
família,  muitas vezes pensei em desistir. Mas minha 
família me incentivava e não deixava eu parar na 
metade do caminho. Tinha que percorrer até o fim.” 
(Depoimento de Neli Antonello, 59 anos, presidenta 
do STR de Vila Nova do Sul).  

As mudanças sobre as quais Neli fala são acompanhadas pelo apoio do MSTTR. 

Elas confirmam muitas inovações que não ocorreram apenas na sua vida pública como 

lideranças, mas que afetaram a maneira de encarar o mundo, as pessoas e as relações  

familiares. Elas se sentem, como afirma Dulce, “novas mulheres”, e se uma mulher se 

sente uma nova mulher, isso pode levá-la a ser mais independente, o que, por sua vez, 

repercute na família. Neli afirma que “mudou 100% em relação à mulher”. Fala de 

confiança, da dedicação e de que faz o que gosta. Confiança, talvez, seja a palavra com 

um significado muito forte para essas mulheres que têm presente a situação de 

discriminação existente na sociedade. Sendo assim, pode-se supor que tenham passado 

para suas lideradas alguns de seus argumentos verbais, pelo exemplo de ter tido a 

coragem de assumir como presidenta. Diz Neli: “Chorei muito, dei um passo na minha 

vida que jamais pensaria em dar, pelo pouco conhecimento que tinha”. Além de 

expressar a sua emoção, Neli parecia não acreditar no que havia conseguido, pois 

pensava ter pouco conhecimento e sua auto-estima era baixa, na época.  
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Essa é outra questão debatida permanentemente nos espaços de reuniões só de 

mulheres. Os homens, na sua maioria, quando convidados para assumir cargos, quando 

não se candidatam por si próprios, normalmente nem cogitam a possibilidade de não 

serem capazes. Passam a idéia de que são mais seguros de si, e isso faz com que os 

outros, e também outras, acreditem neles. Nesse sentido, observa-se que eles 

questionam a capacidade das lideranças, em momentos de disputa de cargos, inclusive 

das próprias mulheres. Aí vem as chamadas diferenças que muitos e muitas teimam em 

dizer que são “naturais”. 

As mulheres geralmente são decididas, têm idéias próprias e trazem inovações 

que colocam em “cheque” a atuação do dirigente em exercício. É importante salientar 

que essa prática continua, embora com menos freqüência, e as mulheres preferem não 

comentar. Até porque hoje elas “tiram de letra” o que no início de sua vida sindical era 

diferente, pela inesperiência. Durante esses conflitos internos, gerados no MSTTR pela 

presença da mulher, perderam-se muitas boas lideranças. Algumas foram para outras 

áreas, onde acabaram se destacando. O espaço político é um deles. Já existem algumas 

dezenas de trabalhadoras rurais no Estado que são vereadoras.   

Porém, mesmo aquelas que voltaram para casa, com raras exceções, ficaram 

caladas34, acabaram transmitindo algo da sua experiência para a família, sendo com isso 

uma agente de transformação familiar, de formação, interferindo e mudando a educação 

e a cultura das pessoas ao seu redor. É o caso de Sônia ao afirmar que as mudanças 

“... não foram só para as mulheres,  elas 
refletiram em toda a família  e em toda a 
comunidade. Hoje a sociedade está mudada 
no que se refere  às mulheres e homens.” 
(Depoimento da presidenta do STR de 
Santo Ângelo, Sônia Contri.) 

Assim, dá para perceber que os hábitos e as reações têm conseqüências 

cotidianas, revolucionárias. 

3. 3 - A Educação como Base da Organização  

“Muita coisa mudou com a participação no MSTTR, 
aprendemos e descobrimos muitas coisas novas, nos 

                                                           
34 Fala-se isso porque, ao longo dos dezesseis anos que  trabalho no MSTTR, nas viagens realizadas para 
o interior, com muitas mulheres que, mesmo afastadas da liderança dos sindicatos, continuam fazendo 
algum trabalho, algumas ligam para dizer que são vereadoras, ou mesmo que têm outro cargo nas 
comunidades e nos municípios. Ou seja, que a sua passagem pelo movimento abriu-lhe portas e que elas 
jamais voltarão a ser as mesmas. 
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valorizamos mais, notamos a importância das nossas 
ações como mulher e como trabalhadoras na 
construção da sociedade. Descobrimos que a 
educação está diretamente ligada com a 
discriminação e desigualdade entre homens e 
mulheres, tentando assim conscientizar que a 
educação dos nossos filhos precisa ser diferente. 
Paramos de dizer que os meninos não choram nem 
brincam de boneca, e que as meninas não jogam bola 
nem brincam com os meninos”. (Sônia Contri, 
presidenta do STR de Santo Ângelo.) 

Para o MSTTR, a educação sempre foi apontada como muito importante, desde 

os primeiros Congressos da categoria, tanto a educação que está nas escolas, a chamada 

educação formal, como a educação para a “luta”35, que no MSTTR se chama formação.  

As mulheres entrevistadas falam sobre o seu nível de aprendizagem e de 

conhecimentos adquiridos através do processo organizativo dentro do MSTTR, não só 

como lideranças sindicais, mas também na sociedade, como cidadãs. Afinal, um dos 

eixos fundamentais de transformação da sociedade é a luta pelo empoderamento das 

classes populares, do conhecimento que tem sido patrimônio de poucos e poucas.  

Mas como fazer chegar a um grande número de pessoas o maior número de 

informações possíveis? E como essas pessoas vão saber selecionar o que é melhor para 

elas? Tudo passa pela formação e informação que faz parte da educação. Porém nem 

todos os processos chegam ao fim e nem todos chegam ao fim que almejam aqueles e 

aquelas que estão como instrutores e instrutoras na sua condução. São esses labirintos 

dos processos educativos que desafiam. 

 Está se lidando com gente, e gente pensa, e é preciso querer e desejar que eles e 

elas pensem, caso contrário, como ficaria o livre arbítrio, o respeito pelo outro e pela 

diversidade, a democracia? No cotidiano das comunidades, isto acontece com 

freqüência e acaba sendo um desafio constante o construir em conjunto, ter presente que 

nada será totalmente acabado, pois sempre deve haver espaços para o novo. A 

dificuldade está em entender isso.  

É interessante ressaltar como as várias abordagens feministas, e também as 

trabalhadoras rurais, apostam na educação e na formação como meio e caminho para 

chegar a se constituir  frente à sociedade, como pessoa, com direitos e deveres. Nísia 

                                                           
35 Luta aqui entendida como processo organizativo dos trabalhadores, na busca de melhores condições de 
vida. Na essência poderia dizer na conquista da plena cidadania.   
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Floresta defendia a educação para as mulheres, no início do século XIX, quando 

raramente se encontrava uma mulher escolarizada. A organização das trabalhadoras 

rurais, entendem que há momentos e lugares específicos para tratar de suas vidas, 

acreditam que esses espaços de aprendizado e de reflexão as preparam para buscar seus 

espaços na sociedade. Porém, acreditam que são espaços e momentos, e não guetos, 

como bem coloca Marta Suplicy em seu artigo da revista “Mulheres no Poder”  

(1999:7), ao se referir às secretarias e comissões de mulheres dentro do movimento 

sindical, chamando atenção para que tenham esse cuidado. 

 Observa-se, então, que os movimentos feministas em geral vêem na educação 

uma  estratégia e uma aliada em potencial para alavancar qualquer processo de 

reconhecimento das mulheres, enquanto indivíduos e cidadãs na busca de sua 

autonomia. 

Porém, dentro da própria educação, existem os instrumentos pedagógicos e 

didáticos que estão permeados por uma linguagem que, por si só, é limitadora. Na 

apresentação desta pesquisa, coloca-se que as trabalhadoras rurais tinham vergonha de 

seu jeito de vestir e de andar, mas que também tinham vergonha de seu sotaque 

carregado, de seu jeito de falar “nada erudito”. E porque isso? Porque existe uma cultura 

onde todos devem falar e escrever de uma determinada forma e com isso, muitas vezes, 

silencia-se as classes populares e o acesso aos conhecimentos acumulados por diferentes 

grupos e etnias.  

Às vezes, no meio acadêmico, se torna difícil contemplar essa diversidade. Seria, 

então, necessário criar metodologias alternativas para que os conhecimentos chegassem 

a todos e todas, abrangendo assim as inúmeras culturas existentes.  

 Freire ( 1995:19), ao falar da experiência da humanidade como um todo,  afirma 

que toda essa realidade deve estar contida dentro da história do mundo. Portanto, a 

história cultural dos povos faz parte, sim, da História de todas as classes, 

independentemente da sua classificação nas sociedades e no mundo, independentemente 

de ser uma cultura erudita ou popular. 

No que se refere à mulher, a exclusão também é evidente no linguajar carregado 

de discriminação e de preconceito, o que tem sido um instrumento forte para dificultar a 
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ascensão das mulheres e das trabalhadoras  rurais, como se evidencia na fala da Ana 

Maria, 44 anos, e presidenta de STR (DC; Dez. 2001): 

“...e o salão estava cheio de gente, e eram quase 
todas mulheres, com exceção de alguns maridos, 
mas o palestrante, o prefeito e o chefe de escritório 
da EMATER disseram:“ que o dia de hoje seja 
produtivo para todos. E também que todos levem 
daqui esta reflexão...” 

Na sigla do MSTTR só se usava um “T”, e isso fazia com que as mulheres não 

se sentissem contempladas. Da mesma forma ocorria com o tratamento pessoal nas 

correspondências, nas quais se colocava “Ilmo. Sr. Presidente”,  ignorando as mulheres 

que eram presidentas.  Por que elas tinham que se sentir contempladas? Porque existe 

uma regra na língua portuguesa, que diz que a palavra “homem” é universal, e que todos 

e todas devem se sentir como parte integrada, quando esse vocabulário for pronunciado, 

mesmo que ele signifique e represente o masculino. E os homens se sentiriam 

contemplados se em vez da palavra “homem” fosse a palavra “mulher”? Por que essa 

significação maior para a representação do masculino, em uma sociedade onde a metade 

é feminina? Essa negação faz parte do cotidiano feminino, principalmente no espaço 

público. 

No entanto, a presença de mulheres, cada vez mais constante nos eventos das 

mais variadas atividades no MSTTR, bem como as intervenções qualificadas, têm 

chamado a atenção das lideranças masculinas para o fato de que, apesar de ainda verem 

as trabalhadoras com uma certa desconfiança, não é possível negar  suas contribuições. 

Por outro lado, o número cada vez maior de mulheres nas diretorias dos sindicatos 

levam-nas a se qualificarem e colocarem sua criatividade a serviço do MSTTR, dando 

visibilidade com isso às suas ações. As reuniões com lideranças de base têm a presença 

constante das lideranças femininas. Elas levam informações sobre previdência social, 

saúde, meio ambiente, desenvolvimento rural, para as comunidades, e isso faz com que 

elas se capacitem, busquem informações. Hoje, nenhum curso, em qualquer área, 

acontece sem que se busque garantir a participação das mulheres e isso tem resultados 

palpáveis, pois, ao fazer uma avaliação no final de 2001, constatou-se que as 

representantes das comissões municipais de mulheres  vêm realizando a grande maioria 

das atividades organizativas dos STR’s (Relatório da CEMTR, 23 de nov. de 2001. 

Dept. de Form. FETAG/RS).       
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3.4 - O Moralismo e a Sexualidade  

“O desafio era muito grande, pois nunca havia 
participado e não tinha conhecimento da 
grandiosidade e da força do MSTTR. Enfrentei 
muitas dificuldades no início da minha atuação 
como: calúnia, difamação, dificuldade financeira, 
preconceito e machismo de todos os lados.” (Lenir 
Pilloneto,  35 anos, Presidenta do STR de Vanini)  

 O moralismo e a questão de a mulher representar, de certa forma, a honra da 

família é outro ponto de estrangulamento, que asfixia as mulheres. Sabe-se que 

historicamente tem  mais a ver com questões de direito à herança, do que com a honra 

em si. Esse fato tem sido uma das maneiras de excluir muitas lideranças femininas, 

como também de manipulá-las. Quando, por exemplo, a líder está em uma região ou 

município estratégico, com grande número de sócios, tem uma boa representatividade, 

ela passa a ser alvo desse tipo de postura carregada de preconceitos. Porém, na maioria 

das vezes, isso acontece de uma forma tão velada que as próprias mulheres não 

conseguem distinguir. As investidas que as lideranças  femininas têm sofrido 

demonstram uma situação a ser enfrentada, pois  sabe-se que o fato de ser mulher é 

fundamental e imperdoável para determinadas lideranças masculinas do mundo sindical. 

 Neli Antonello afirma que o medo de enfrentar as fofocas a levou a uma 

conversa com seu marido: “Antes de começar no movimento sindical, nós sentamos e 

conversamos o que poderia acontecer, não faltaram críticas”, e continuando ela fala 

que “muito chorei”. Pelo que se sabe do movimento sindical, essas críticas não foram só 

no sentido administrativo, vinha da vida particular de muitas mulheres  que é “ passada 

a limpo” por determinados dirigentes, como se tivessem  esse direito. A conivência 

masculina, nesse sentido, funciona muito bem. 

 Com relação a essa questão e por causa dela perdeu-se muita liderança, algumas 

por ter dificuldades de enfrentar o assédio,  tirar a limpo mentiras e por não querer se 

expor. Infelizmente, no movimento essa questão é tratada de uma forma ainda muito 

subjetiva, o que deveria ser revisto entre as mulheres, principalmente entre as dirigentes 

que já estão há mais tempo nos sindicatos e que passaram, na sua maioria, por esse 

constrangimento. Muitas mulheres trabalhadoras rurais enfrentam a sua própria 

inexperiência. 
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 Lenir, uma das presidentas, também coloca que enfrentou muitas dificuldades no 

início de sua atuação, como: “Calúnia, difamação, dificuldades financeiras, 

preconceito, machismo  de todos os lados”. Lenir frisa bem suas dificuldades, deixando 

bem explícito que, embora seja uma das Presidentas mais novas, não escapou também 

do que a CEMTR  batizou de “falso moralismo.” 

 Observa-se, então, que o direito ao exercício da sexualidade da trabalhadora e, 

principalmente, das lideranças sindicais, está ainda cerceado por uma série de tabus que 

a cultura inibe e dificulta, criando obstáculos para que as mulheres possam exercer seus 

direitos como cidadãs. E essa cultura propicia e facilita o exercício da violência que é 

também fruto de uma cultura patriarcal que trata a mulher como um objeto de posse.   

Um exemplo disso é o estudo sobre violência familiar (FEMEA, 2001:4) nas 

estatísticas urbanas,  e seus reflexos na área da saúde pública, o qual constatou que 

muitas mulheres faltam ao trabalho na segunda-feira porque tinham sofrido alguma 

agressão no fim de semana. A violência existe dentro do MSTTR. Saffioti (1994: 153) 

alerta que não deve servir esse momento peculiar, de ascensão das mulheres na 

sociedade, para justificar o aumento da violência contra a mulher no Brasil. Os 

noticiários têm colocado que realmente a violência tem aumentado, haja visto a 

Bancada Feminina (FÊMEA/Out.2001) dedicar o dia 26 de novembro a uma Sessão 

Solene na Câmara dos Deputados, para dar visibilidade à violência sofrida pelas 

mulheres. A CEMTR entende que é preciso ter discussões mais aprofundadas do que 

leva as pessoas a serem violentas, na perspectiva da busca de solução, através de 

políticas públicas pontuais e específicas, bem como de uma profunda reflexão dentro 

das famílias. Uma das primeiras ações concretas foi discutir a violência sofrida pelas 

mulheres nos encontros de 8 de março deste ano de 2002.    

No Brasil, os movimentos feministas, desde 1978, ainda em plena ditadura 

militar, buscaram alcançar as estruturas formais do poder, lutando por políticas públicas. 

No entanto, só as leis não garantem as mudanças necessárias para um estado de 

igualdade, sem discriminações. Constata-se que a violência, por exemplo, é uma das 

discriminações sofridas pelas mulheres, apesar de ser muitas vezes camuflada. E a 

mulher, por estar em uma situação de desigualdade com o homem, se torna uma vítima 

em potencial.  
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Nesse sentido, acredita-se que as mulheres trouxeram para dentro do MSTTR 

uma reflexão psicológica e afetiva dos desejos... a questão de ser gente. E, por ser 

gente, os e as sindicalistas têm suas vidas particulares, amam, se apaixonam, se casam, 

têm filhos, separam... Parece óbvio, mas é importante refletir sobre isso, porque muitas 

vezes as pessoas no MSTTR tentam passar uma imagem como se fossem robôs ou 

assexuados. É preciso, pois, explicitar o óbvio: que por trás de cada homem e de cada 

mulher, dirigente ou líder sindical, estão sonhos, utopias, fantasias... E isso as mulheres 

trabalhadoras rurais trouxeram para dentro do sindicalismo. No momento em que saíram 

do seu espaço privado, trouxeram para o espaço público aquilo que era abafado, muitas 

vezes com apoio da própria justiça, com a alegação de que determinadas coisas são de 

âmbito familiar privado em que sagrado e, portanto, “intocadas”. Mas, se antes os filhos 

e filhas, os problemas afetivos e a violência doméstica ficavam a sete chaves nos 

espaços privados, onde estava a mulher, hoje ela derruba e transpõe estes obstáculos. Os 

espaços públicos estão sendo, pouco a pouco, por elas invadidos e, junto elas, trazem 

aqueles problemas para serem discutidos em conjunto, dando assim a visibilidade da 

realidade das famílias. Esses assuntos passaram a ser tratados como questões dos 

trabalhadores e trabalhadoras que fazem parte da sociedade. 

  Por outro lado, o depoimento de Dulce demonstra essas muitas coisas que 

mudaram. Aqui foi selecionado o que ela trouxe sobre a história de sua sexualidade, já 

que foi uma das únicas que falou mais abertamente da sua intimidade seu relato que 

também que tem a ver com  o acima exposto e sublinha outro ponto importante  nas 

relação entre homens e mulheres: 

“mais qualidade no sexo, até porque também  em 
outras épocas sempre dizia sim. Hoje já sei me 
impor, digo o que quero, como me sinto bem e, 
também, exijo que tenho direito ao prazer. Enfim sei 
me valorizar e isto ainda é problema para o homem, 
e sinto que o preocupa, “o marido.”- (Depoimento 
de Dulce Schneider, presidente do STR de Teutônia,  
Out. 2001) 

 A sexualidade era, e ainda é para muitas mulheres,  algo que causa vergonha e 

preconceitos,  por posturas e pontos de vista que são passados de geração em geração. 

Esses preconceitos coíbem muitas mulheres de se realizarem sexualmente, já que muitas 

delas  têm dificuldades de dialogar com seu companheiro. Ouve-se muito, nos contatos 

pelo interior do estado, da boca de muitas mulheres jovens e bonitas, casadas inclusive, 
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de que não gostam de sexo ou que não suportam sexo; que ainda não conseguem ter 

orgasmo. Nesse sentido, a “ Oficina Sobre a Saúde da Mulher” tem sido um momento 

especial, possibilitando a muitas uma reflexão, através das trocas  de experiências, em 

que contam suas dificuldade, e também buscam informações de especialistas no 

assunto.  

3.5 – Elas Dizem o Que Mudou... 

  No depoimento de Classi Manffi, ela fala de auto-estima e da sua alegria em 

cumprimentar as pessoas, e ela coloca isso como mudanças particulares suas, mas 

também aposta nas mudanças na sociedade e diz que hoje existe mais solidariedade.  

“A minha pessoa mudou para melhor, a minha auto- 
estima melhorou.. Acredito mais em mim; gosto do 
que eu faço, me conheci melhor, de como eu sou e 
procuro sempre melhorar o entendimento com as 
pessoas. Gosto muito das pessoas, de dar bom dia, 
boa tarde, boa noite e dar um abraço se possível. 
Achei que houve mudanças nas outras pessoas, nas 
famílias, nas comunidades, mais solidariedade”. 
(Depoimento de Classi Manffi,Presidenta do STR de 
Passo Fundo, Dez. 2001.) 

 Essa dirigente, como todas as outras presidentas, reforça a importância do apoio 

da família e do que isso significa para ela. A família continua sendo importante, uma 

espécie de abrigo e a busca é constante no sentido de que seja, realmente, um espaço de 

“aconchego e calor”, como diz a letra da música tema da Campanha da Fraternidade de 

1994.“O que mudou na minha vida? Tudo” É assim que Edith se manifesta sobre suas 

mudanças:  

“Me tornei mais humana, mais sensível, 
mais educada, fiz muitas amizades. Aprendi a 
separar as coisas boas das ruins, exemplo, na 
política aprendi o que é esquerda e direita, 
conservadores, radicais e formadores de opinião, 
depois que entrei no MSTTR. Me tornei muito 
conhecida, e também aumentaram muito as minhas 
responsabilidades.”(Depoimento de Edith Schefer, 
Presidenta do STR de Igrejinha Out. 2001)   

 Essa é a análise que faz de si, Edith; ela se transformou  e aprendeu, adquiriu 

outros conhecimentos e, com isso, hoje distingue melhor algumas questões de fundo 

classista. Maria Erani, que é uma das pioneiras da organização das trabalhadoras rurais 

no estado, garante que houve muitas mudanças em geral no movimento sindical:“...o 

movimento  sindical cresceu muito com a participação das mulheres e da família”, 



 90

principalmente com a conquista, muito importante para as agricultores, do bloco de 

produtor, que há mais de dez anos também  é da produtora, ou no nome do casal.  

“...eu jamais vou esquecer aqueles momentos tão 
decisivos quando participei das negociações, e que 
eles36 sempre alegavam alguma coisa, para não 
colocar o nosso nome, no bloco de produtor. Foi 
uma baita conquista..”(Maria Irani Koling, 
Trabalhadora rural, Presidenta do STR de Capela 
Santana, Dez.2001) 

Erani destaca que foi uma luta que antecedeu a aposentadoria da mulher. O  

nome da mulher no bloco de produtor e produtora serviu para que muitas mulheres 

tivessem um indício de provas para encaminhar a sua aposentadoria, já que o bloco 

fundamentava a  comprovação da profissão de trabalhadora rural e sua identidade. 

Assim como Irani, Terezinha, presidenta do STR de Campina das Missões, vem lutando 

há muito tempo, e demonstra isso ao confessar que não pode ficar em casa, e que achava 

que tinha algo mais a oferecer, além do seu trabalho individual.  

“Fui candidata a vereadora, indicada pelas 
lideranças, mas não me elegi. Foi uma frustração 
muito grande porque o povo não reconheceu o 
trabalho que eu havia feito  até aí, me afastei por 
algum tempo porque achei que não valia a pena me 
sacrificar e depois não ser reconhecida.. Mas a 
vocação foi mais forte que a frustração e acabei 
voltando, porque não agüentei ficar em 
casa....”(Terezinha Wier, 57 anos Presidenta do 
STR de Campina das Missões) 

 Certamente uma derrota não é fácil de ser assimilada, principalmente quando se 

é incentivada pelas outras pessoas, e quando a própria sociedade em que se vive cobra 

que o mundo é dos vencedores. E quem são os vencedores? Aqueles que estão no 

comando... Talvez tenha sido uma das maiores aprendizagens da sua vida, ela confessa. 

Mas a referência do que ela fala em palestra nas escolas deixa uma reflexão importante:  

“...que a gente tem que ter uma meta ou objetivo 
para alcançar, tem que lutar para conseguir, porque 
nada vem de graça, até hoje eu consegui tudo o que 
queria, “só muito dinheiro que não”.(Depoimento 
de Terezinha Wier,pPesidenta do STR de Campinas 
das Missões)  

Nessa frase, Terezinha resume a importância de buscar e se preparar para aquilo 

que se quer e se sonha. A persistência tem sido uma arma vigorosa das mulheres nessa 

                                                           
36 “Eles” eram os responsáveis da Secretária de Administração do Estado, em 1986. Alegavam que o 
documento era padronizado e que não tinha dígitos para caber o nome da mulher. 
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caminhada, e de todas essas trabalhadoras rurais que hoje são Presidentas de sindicatos 

e que têm dado exemplos disso. É interessante ressaltar que essas mudanças estão 

diretamente ligadas a estratégias usadas nos grandes encontros e mobilizações para dar 

visibilidade e credibilidade à trabalhadora rural,o que desafia a ocupar esses espaços 

não da maneira tradicional, mas para fazer diferente, mais diversificado no sentido das 

frentes de luta, contemplando espaços novos e carentes de soluções. 

Para Suplicy (Mulher e poder (1999:7), poder é sinônimo de responsabilidade e 

respeito ao bem comum. Ela lembra que a vida aponta atualmente para outros 

horizontes diferenciados daquele cuja prática é a de um mundo privado para as 

mulheres e um mundo público para os homens. Fala que os consensos mundiais sobre 

democracia  e direitos humanos preconizam uma sociedade onde esses muros já estão se 

misturando. Pois, aqui mesmo no Brasil, ao contrário do que muitos falam, algumas 

mulheres já estão na vida pública há algum tempo, garantindo a infra-estrutura da 

sociedade. E isso também é mudança.             

Mas como uma trabalhadora rural pode mudar o seu mundo? Segundo o dito 

popular: “as mudanças começam lá em casa”. E é na relação com a família que estão 

acontecendo, nos últimos quinze anos, muitas delas. Através do processo de educação e 

formação é que o MSTTR, nas instâncias organizativas, comissões, assembléias, 

seminários, entre outros espaços, tem interferido como um agente de mudanças. A 

presença da mulher trabalhadora rural mudou o sindicato e, ao mudá-lo, aprofundou as 

mudanças que já haviam acontecido nele. Poderia, então, acenar como sendo a mulher 

responsável pela nova cara do sindicalismo no e do meio rural? Existem várias 

inovações e avanços e certamente ela é uma das agentes de mudanças.   

Quando elas começaram a lutar pelo direito de ter o nome no bloco de produtor, 

então “observei”, diz Ênedi, que elas haviam descoberto que eram geradoras não só de 

filhos, mas de produção. Mostra-se a nova mulher na qual se transforma a trabalhadora 

rural, vindo ao encontro do que diz Ênedi, na sua entrevista;  

“Não, ela  faz mais ou ela propõe mais:...e tem a ver 
com a questão da desordem que você trabalha na 
representatividade da mulher no MSTTR, a mulher 
rompe e cria algo novo. Não a metamorfose de 
produzir um mesmo inseto igual. É o fenômeno de 
romper a casca do ovo e criar a nova mulher e o 
novo homem. Para mim é essa a desordem, da qual 
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você fala.”.(Depoimento de Ênedi Backes,Dez. 
2001)  

 Essa mulher conseguiu ir além da soleira de sua porta, da porteira de sua 

propriedade e vem ganhando o mundo. Acredita-se que é o que traduz as palavras de 

Pergher: 

“A participação da mulher nos últimos 
anos se deu em todos os setores onde houve grandes 
avanços, principalmente no cumprimento de funções 
que antes eram somente ocupadas pelo homem. Na 
igreja, hoje temos mulheres ministras da Eucaristia, 
na equipe de liturgia e até na diretoria da própria 
comunidade. Na política houve avanços mas ainda 
falta muito para chegar a uma igualdade. Prova 
disso é que poucos municípios conseguiram eleger 
mulheres vereadoras ou até prefeitas.”(Depoimento 
de Avelino Pergher, 36 anos, Presidente do STR de 
Guaporé e diretor da FETAG:Dez,2002) 

 Aqui Pergher traz seu testemunho como presidente do sindicato, mostrando 

como vê e sente a participação das trabalhadoras, e isso dá condições  para supor que 

algo vem progressivamente se transformando, embora em determinados momentos a 

“passos de tartaruga”,  pois não é fácil mudar todo um sistema que está praticamente no 

subconsciente das pessoas. No seu depoimento, Pergher demonstra que vê mudanças 

através da participação da mulher, mas que ainda são poucas as mulheres na política. E, 

nesse sentido, no sindicalismo apostou-se em trabalhar a auto–estima das mulheres 

trabalhadoras rurais, por achar que era uma das barreiras que dificultava sua ascensão. 

Para isso, realizou-se  centenas de reuniões, encontros municipais e regionais tratando 

da importância da mulher, de sua organização e sindicalização, bem como do resgate e 

construção de sua cidadania como mulher e profissional. 

“Aprendi muitas coisas como a 
importância da organização e da participação. A 
partir da organização e da luta, conquistamos 
vários direitos e reconhecimento dentro da nossa 
profissão, direitos previdenciários e  sociais. Por 
isso, as mulheres não devem parar, a sociedade é 
uma construção e a mulher faz parte dela, e existe 
cada vez mais a necessidade da participação da 
mulher. A mulher deve ampliar os seus 
conhecimentos, ocupar cada vez mais os seus 
espaços. Avançamos muito a partir da organização, 
mas a continuidade da participação feminina é 
indispensável”.(Depoimento de Classi Manffi, 
Presidenta do STR de Passo Fundo. Dez. de 2001.) 

 É importante ter presente que, até bem pouco tempo atrás, quem fazia 

manifestações no dia 08 de março eram as mulheres urbanas, sendo inclusive sua 
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origem  ligada à história das trabalhadoras urbanas. Porém, no estado, a organização das 

mulheres trabalhadoras rurais tem chamado a atenção dos meios de comunicação e da 

sociedade em geral, nesse dia. Seus grandes encontros e mobilizações, cada vez mais 

diversificados e reunindo mais mulheres a cada ano, tem sido um fenômeno, pois nos 

últimos 5 anos é uma das poucas categorias que tem feito grandes mobilizações. 

Os agricultores e agricultoras familiares, apesar da crise, têm uma certa 

autonomia, e com isso vêm conseguindo sobreviver, pois produzem seu próprio 

alimento. Os trabalhadores e trabalhadoras urbanos estão mais sujeitos à conjuntura 

econômica e política, ligados mais diretamente aos patrões e, por isso, mais suscetíveis 

de perder o emprego, além dos reflexos da flexibilização das leis trabalhistas. Com isso, 

parece que   antigos conceitos sobre meio rural estão sendo revistos.  

Atualmente está mais do que comprovado que o rural vem inovando e 

revolucionando a própria estrutura  econômica vigente no país. Está aí o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra, o MSTTR, a organização das mulheres e dos jovens,  as 

cooperativas e associações de agricultores, que vêm, aos poucos, mostrando as enormes 

“fissuras”  de um sistema excludente que não está dando conta das demandas da grande 

maioria de seu povo. Frente a essa realidade, a mulher trabalhadora rural tem 

demarcado seu espaço, conquistado simpatia, admiração e respeito da sociedade. 

Por outro lado, observa-se as muitas mulheres da roça que, apesar da 

simplicidade e da aparente resignação, lutam pelo seu espaço como profissionais e 

cidadãs e  por melhor qualidade de vida para sua família e para si. O que se materializa 

tanto na mudança de uma nova indumentária, como na opção pela diminuição da prole. 

Segundo elas próprias dizem: 

 “é que filhos demais dificultam a vida da 
mulher além de que as crianças hoje em dia são 
mais exigentes, então é melhor ter menos e dar 
estudo.” 

 Essas são as palavras de Rosane, uma trabalhadora rural de 46 anos, casada e 

mãe de um casal de filhos, residente no município de Encantado (DC; Dez. 1999). Ela 

fala, satisfeita, que hoje seus filhos já estão estudando fora, mas que mesmo sendo só 

dois, foi muito difícil mantê-los. Porém, assim como Rosane, muitas outras mulheres 

líderes têm colocado que não aceitam mais a sujeição das religiões e das mães antigas, 

com a idéia de ter tantos filhos quanto “Deus quer.” 
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Muitas falaram do sofrimento durante a gravidez e dos partos nas mãos das 

parteiras: apesar de essa prática estar cada vez mais sendo substituída por médicos ou 

enfermeiras nos hospitais, elas não querem ter mais tantos filhos assim,  “pois existem 

meios de evitar”, diz Haine (DC, Lajeado, agosto 2001). Acredita que é uma maneira de 

rebelar-se e de transgredir aquelas barreiras impostas pala tradição e pela cultura social 

e religiosa. As mulheres de hoje em dia estão vivendo diferente, diz Carmem (DC, 

Dezembro de 2000), líder sindical de Vacaria: “estou vivendo o que a minha mãe não 

viveu. Filhos é bom, mas tira muito a liberdade da gente”. O número muito grande de 

filhos dificultava qualquer participação mais ativa em trabalhos, por mais simples que 

fossem, na comunidade. Outro fator é a questão econômica, “as necessidades hoje em 

dia são outras”, diz Neli, 48 anos (DC, Maio de 2000).  

Além disso, as novidades e descobertas de um mundo cheio de tecnologias já 

chegou atrás dos morros, ou pelo menos a notícia dessas tecnologias. Nesses lugares, o 

avental deu lugar à calça jeans. As mulheres preferem a praticidade das calças 

compridas que lhes protegem do frio, do sol e dos arranhões dos arbustos na lavoura. 

“me sinto muito à vontade nas reuniões, 
quando estamos em círculo, não me preocupo de 
estar fechando as pernas toda a hora, pois de calça 
comprida  fico bem à vontade.”(Relatório da 
reunião da CEMTR em maio de 1994)  

 É uma maneira de sentir-se livre,  substituir o vestido pelas calças compridas. 

No começo, as mulheres usavam uma saia por cima da outra. “Se sentiam quase nuas”, 

como diz dona Alice, pensando na possibilidade de usar calças. Mas, aos poucos foram 

mudando e hoje a grande maioria delas usa calças compridas, não só na roça e na época 

de frio, mas em todas as estações. Como fala Suzana (DC; set. 1999), uma trabalhadora 

rural e líder sindical de 38 anos e mãe de Maurício, do município de Planalto, “O uso 

da calça tem uma representatividade  que simboliza a  liberdade, além   da praticidade 

e do conforto”. A praticidade é importante no cotidiano já bastante agitado das 

lideranças femininas,  mesmo  quando trabalham só nas lidas da roça. 

Existem aí vários fatores que vêm contribuindo para a construção desse novo 

perfil da trabalhadora rural. Um deles são os meios de comunicação que trazem o 

mundo para dentro dos lares. A televisão influencia nos hábitos nos costumes cotidianos 

da família, interferindo e, muitas vezes, provocando desavenças entre as famílias. 
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3.6 – A Visibilidade e as Ações Afirmativas 

 Nestas duas décadas ocorreram muitas transformações em que, certamente, não 

mudou só a participação das mulheres nos sindicatos, ou nas câmaras de vereadores e 

vereadoras, mas também nas relações familiares.  O poder já não está mais centralizado 

exclusivamente no chefe da família, até porque esta figura legalmente desapareceu na 

constituição de 1988. Esse poder que emanava do chefe da família começou a ser 

deslocado e descentralizado para uma nova esfera. Nesse sentido comenta Avelino: 

“Eu avalio que a mulher é mais 
determinada e persistente que o homem, não vejo na 
mulher um ser inseguro. Para mim o que falta para 
certas mulheres é a coragem de assumir o seu 
verdadeiro lugar, esta  falta de coragem provém da 
própria educação a que a mulher foi submetida, 
sempre achando que seu verdadeiro lugar é dentro 
de casa.” (Partes do depoimento concedido por 
Avelino Perhger, agricultor,36 anos e presidente do 
STR de Guaporé.) 

 

 Isso significa que as relações de gênero também estão mudando, e que essa 

realidade influencia no cotidiano da casa, da comunidade, da escola, da igreja. Mas que 

ainda está acobertada por um véu dessa cultura tradicional, segundo a qual os homens 

são predominantes e muitas mulheres, como diz Avelino, se deixam influenciar por uma 

educação que as leva à submissão. Ele finaliza dizendo que é preciso haver visibilidade 

das coisas que as mulheres fazem, e que os outros tornam invisíveis.  

A fala em público, o uso dos “espaços oficiais”, nos quais a real visibilidade 

acontece,37  esse tem sido para as mulheres um dos maiores desafios. Segundo algumas 

lideranças, elas confessam se sentirem inseguras e com dificuldades de serem objetivas 

o suficiente para colocarem suas idéias. Até porque, a oratória tradicionalmente é uma 

prática mais exercitada por homens do que por mulheres. Falar em público, tem sido ao 

longo dos anos “coisa masculina”. Mas tem sido uma das metas perseguidas pela 

organização das trabalhadoras, pois faz parte das funções das lideranças sindicais. Para 

isso vem sendo desenvolvido o Curso de Comunicação no Feminino que é uma das 

maneiras de instrumentalizar as mulheres, no sentido de estarem preparadas para dar 

conta dessas demandas. A auto - estima e a autoconfiança também precisam ser 
                                                           
37Chamados de palanques oficiais e públicos, é onde acontecem as falas e que marcam os espaços tanto 
para dentro como para fora do MSTTR. Um exemplo são nas mobilizações e passeatas, seminários e 
cursos, etc.  
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reforçadas para que as mulheres acreditem que a sua fala é importante e traz reflexões e 

ações importantes para a categoria a que pertencem. 

 As revistas, boletins e panfletos escritos para  e pelas mulheres surtem efeitos, 

pois são conhecimentos e reflexões que podem muito bem serem utilizados nos 

momentos de se comunicar com o público, nas manifestações ou mesmo em reuniões de 

lideranças, nas comunidades e nas representações, como diretoras. 

 Também espaços com atividades específicas, onde o grupo, que pode ser o 

coletivo da CEMTR ou mais ampliados, como mulheres dirigentes ou mulheres líderes 

sindicais, para discutir políticas de atuação de organização para as trabalhadoras, fazem 

parte das estratégias para dar visibilidade às mulheres do campo e fortalecer seus 

espaços conquistados e a conquistar. 

 Da mesma forma, uma maneira de garantir espaços para as mulheres nas 

diretorias das instâncias do movimento é a política de quotas, que fazem parte de um 

conjunto de ações afirmativas que vêm sendo desenvolvidas pelo movimento sindical, 

com sucesso.  Em outros países, como a França, as ações afirmativas melhoram e 

fortalecem a igualdade de direitos das mulheres, com definição de parâmetros de 

igualdade de trabalho igual, salário igual. No Brasil, conforme Araújo (2000:97), as 

ações afirmativas e as quotas para as instâncias parlamentares podem ser consideradas 

expressão deste movimento e reconhecimento público alcançado pelas demandas desse 

segmento social. A garantia da quota para as mulheres tem  sido um desafio para 

entrarem na política, e com isso dar uma cara nova às políticas públicas e ao cenário 

político brasileiro. 

A política afirmativa de quotas talvez seja um dos instrumentos mais 

contundentes no sentido de garantir a inserção das mulheres nos vários espaços 

públicos. Porém, somente com o desenvolver das atividades e do processo histórico, é 

que se poderá confirmar essa expectativa.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1 
 
5. 1 - Roteiro para a entrevista com as mulheres Presidentas de sindicatos de 

trabalhadores rurais:  

 

• Como foi sua entrada do MSTTR, e por quê? 

• Alguma coisa mudou em sua vida? O quê? 

• Comparando o antes e o agora: Na relação com a família : marido e filhos? 

• Na relação específica do casal, mudou alguma coisa? E  com relação à 

sexualidade, afetividade, diálogo, confiança dele com você e de você com ele? 

• Acha que, se houve mudanças, foram só para as mulheres ou isso influenciou as 

outras pessoas da sua família, seus vizinhos, a comunidade onde vives, as 

organizações das quais participas? 

• Você aprendeu algo nessa luta? O quê? E esse aprendizado tem servido para sua 

prática cotidiana? Para mudar sua vida para melhor? Em quê? 

• A seu ver, as mulheres em geral e em particular as trabalhadoras rurais, devem 

buscar ou ampliar seus espaços com sua participação, ou será que assim está 

bom? Se sim, quais? Por quê? 

• Gostarias de comentar algo mais? Se achas importante revelar algo, mas que não 

gostarias que as pessoas soubessem seu  nome, não deixe de escrever, pois seu 

nome não será revelado.    

  
5. 2 - Depoimentos de: Edith, Sônia, Dulce, Terezinha, Lenir, Neli, Classi e Maria 
Ereni 
 
NOME        DEPOIMENTOS 
Maria Ereni Klein 
Colling 

• Ano 1981 – Nesta época os homens não gostavam que as mulheres 
participassem de reuniões, assembléias, pois isto não era coisa de mulher, mas 
como meu marido fazia parte do Conselho Fiscal e nós morávamos longe, eu 
aproveitava e marcava consultas médicas e dentárias para aquele dia, e então 
eu dava um jeito de participar das reuniões, mesmo o esposo não querendo 
aceitar. Sentia que poderia fazer alguma coisa pelas mulheres e pelos homens 
também,  pois sempre acreditei que a união faz a força.  

• Muitas coisas melhoraram, as mulheres começaram a participar e logo em 
seguida participei como representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
no Encontro Estadual promovido pela FETAG em Viamão e não parei mais, 
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sempre defendendo os mesmos direitos para as mulheres.  
 • Foi muito difícil enfrentar os dirigentes dos Sindicatos dos Trabalhadores 

Rurais que não davam abertura, mas depois  de convencer a família nada mais 
me segurou. Fiz parte da Comissão das mulheres na FETAG. Em 1985, 
participei do 4º. Congresso Nacional em Brasília, dos Encontros Estaduais, do 
1º Comitê Internacional promovido pela ONU, no Brasil, em São Paulo, onde 
as demais classes sociais descobriram que as trabalhadoras rurais e as 
pescadoras eram as mais discriminadas, pois pareciam um zero à esquerda, 
pois não tinham direito algum. Foi em um Congresso em Brasília, de Mulher 
e Leis Trabalhistas, onde, para nossa surpresa, fomos procuradas por 
deputadas, advogadas e inclusive juízas, colocando-se à disposição para 
defender a nossa luta de mulher trabalhadora rural. 

• Apesar de levar vários anos, o Brasil acordou para o problema da mulher 
rural, tendo todo o apoio para os direitos da mulher. Participei mais três vezes 
sempre defendendo a Previdência Social e a Saúde. 

• Em 1989, fui eleita representante da extensão de base de São Sebastião do 
Caí, em Capela de Santana. Em janeiro de 1994 foi formado uma chapa 
provisória para um novo sindicato de trabalhadores rurais em Capela de 
Santana. Em Julho de 1994 foi escolhida uma chapa permanente de 03 (três) 
anos, onde fui eleita presidente. Em 1997 e 2000, novamente reeleita. Após 
ter assumido a presidência, todos passaram a me apoiar como líder do 
município. 

• Nada mudou, pois sempre fui ótima esposa, mãe, avó e amiga de todos, 
lutando sempre. Tentei permanecer sempre a mesma pessoa, simples, correta 
e estimada pelos sócios, amigos e parentes. Houve mudanças em geral, o 
movimento sindical cresceu muito com a participação da mulher e da família. 

• Ser sempre o que a gente é, participar de todos os encontros da sociedade em 
geral, estar sempre por dentro dos acontecimentos, principalmente na área que 
você representa que é trabalhadora rural. 

• Devem procurar participar, enfrentar as dificuldade como eu as enfrentei. O 
espaço está aberto, só que as mulheres estão com medo e é preciso mais 
coragem. ( Relato escrito em 07 de janeiro de 2002) 

 
Edith Schaffer • Minha entrada no Movimento Sindical aconteceu em 1983 quando assisti 

uma Assembléia Geral do STR, na época meu marido era tesoureiro da 
entidade. Poucas mulheres estavam presentes e não se falou sobre ingresso 
das Trabalhadoras Rurais no movimento. Já em 1984 o então Presidente 
convidou a mim e mais uma companheira para participarmos de um encontro  
de trabalhadoras rurais em POA, foi no estádio do INTER. Estavam reunidas 
cerca de quinze mil trabalhadoras, soube mais tarde que o Presidente da 
época convidou, porque foi muito pressionado nas reuniões regionais. 

• Após aquele primeiro encontro com as trabalhadoras rurais, acendeu a luz que 
teimava acender mas que faltava um sopro mais forte, mas a partir deste sopro 
a chama cresceu e cada dia eu sentia mais necessidade de fazer algo por mim 
e pelas trabalhadoras que, subjugadas, não tinham direitos, quer dizer tinham 
o direito ou o dever de ser ótimas no trabalho da roça, na casa e na cama. 

• Ainda em 1984 participei de um encontro em Viamão, não me lembro se foi o 
1º ou o 2º encontro de mulheres trabalhadoras rurais, lembro que reunimos 
101 trabalhadoras, foi neste encontro que conheci você, Sonilda, os saudosos 
Rui e Dari, além de muitas pessoas com as quais ainda hoje a gente se 
encontra. O encontro foi ótimo e abri horizontes. 

•  O que mudou na minha vida? Tudo. 
Me tornei mais humana 
Mais sensível 
Mais educada, fiz muitas amizades. 
Aprendi a separar as coisas boas das ruins, exemplo na política, aprendi o que é 
esquerda e direita, conservadores, radicais e formadores de opinião, depois que 
entrei no MSTTR, me tornei muito conhecida, e também aumentaram muito as 
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minhas responsabilidades. 
• Antes e agora. 
Antes era mais submissa, a educação que se recebe influi no nosso 
comportamento, fui criada para ser boa dona de casa, boa mãe e esposa. 
A submissão deu lugar à auto-estima, a compreensão de que tenho direitos como 
cidadã e que minhas opiniões devem ser consideradas ou respeitadas, em relação à 
família houve, lógico, alguns probleminhas, principalmente minha mãe achava 
impossível uma mulher casada sair de manhã e voltar a noite ou pior pernoitar 
fora. Foi difícil convencê-la que para ter conquistas é preciso ir à luta. Os filhos 
sempre me apoiaram e muito já me elogiaram, o marido nunca se manifestou 
contrário, até porque foi pelas mãos dele que entrei no movimento, às vezes faz 
uma crítica ou me apóia e no mais é de poucas palavras. 
• Na relação do casal creio que pouco mudou, até porque já somos um casal 
 maduro e nossas manias nós já conhecíamos antes. Se mudou algo foi para 
melhor, porque eu me tornei uma pessoa com mais acesso às informações, os 
assuntos discutidos com as companheiras em reuniões e cursos fizeram mudar 
alguns conceitos, melhorou nosso diálogo. 
• Minha pessoa 
Como já disse minha auto-estima melhorou, comecei a me valorizar, aprendi 
muito, tenho uma bagagem enorme de vivência positiva. 
Aprendi a defender meus pontos de vista, aprendi a me defender de cantadas 
maldosas que alguns machões se acham no direito de fazer. 
Tenho sim muita confiança em mim a ponto de enfrentar homens arrogantes, que 
acham que porque tem cargo bem remunerado,  podem entrar na sala da presidenta 
do STR e ditar regras que, vão totalmente contra meus princípios, consegui olhar 
bem nos olhos e dizer que enquanto presidente, não mudaria minha atitude, que 
sempre será em defesa do trabalhador e da trabalhadora rural. 
Gosto do que faço, me gosto como sou e me acho muito humana. 
• Mudanças 
No momento em que se opta por participar de algo que não seja estritamente da 
família; casa ou propriedade, ocorrem mudanças, de todos os tipos. A partir do 
momento que você passa a ser Presidente de um STR, você é chamada para 
participar de muitos eventos na comunidade ou município, participar em reuniões, 
conselhos, diretoria é comum, pois como Presidente de uma entidade você ganha 
notoriedade, eu por exemplo faço parte dos conselhos da agricultura, 
desenvolvimento urbano, emprego e cidadania e faço parte da diretoria do 
Hospital Bom Pastor. Muitos outros convites a gente não pode aceitar por falta de 
tempo e também por ser importante distribuir tarefas com os colegas. Já recebi da 
Câmara de Vereadores o Título de Mulher Destaque, pelo trabalho realizado, já fui 
chamada a ser jurada em concurso de beleza, para fazer painéis, porém isso deixou 
de acontecer desde que ficou clara a minha posição política, pois sou de esquerda 
e aqui é uma região extremamente conservadora = direita. 
A minha vida é hoje totalmente diferente, praticamente todas as pessoas do 
município e municípios vizinhos me conhecem, se saio para a rua, mercado e até 
na igreja as pessoas me cumprimentam com mais ênfase e chegam para fazer 
perguntas sobre problemas, até o telefone de casa é bastante usado para 
questionamentos. As vezes eu comparo o cargo de presidente com um sacerdócio. 
As pessoas vêm conversar em particular, fazem confidências de seus problemas e 
pedem conselhos, até homens já o fizeram. 
 Não mudei minha maneira simples de ser que é uma das minhas características, 
lavo o chão do STR,  passo cera e capino o pátio, como outros da diretoria fazem, 
pois ser presidenta não me torna diferente de qualquer trabalhadora. 
• Que aprendi 
Aprendi tantas coisas que é difícil de enumerá-las, mas eu defino o meu 
aprendizado a uma colcha de retalhos, cada pedacinho de retalho representa algo 
que aprendi e juntando todos estes pedacinhos, a colcha ficou enorme, forte, 
colorida, vibrante e muito bonita, capaz de proteger muitas companheiras e 
companheiros.  
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• importante é saber usar esta colcha de maneira correta. A meu ver as mulheres 
devem sempre melhorar o seu EU. 

Buscar seus espaços, e principalmente as rurais têm que se reorganizar, se não 
houver uma retomada pela conscientização dos direitos, pela auto-estima e a 
importância da força de trabalho que a mulher representa, podemos ter perdas 
consideráveis nas conquistas tão duramente obtidas. 
• Quais? 
Devemos ampliar as campanhas de sindicalização e explicar cada vez mais a estes 
e as mulheres que estão à margem do movimento, a conjuntura em que vivemos e 
esclarecer a fragilidade dos direitos enquanto isoladas. 
• Por quê? 
Mesmo após tantos anos de reconhecimento da profissão, de conquistas 
importantes para as trabalhadoras e trabalhadores ainda existem muitos totalmente 
desinformados. 
Eu digo que a meta deve ser.  
Incluir os excluídos e excluídas. 
• Comentário Final. 
Eu pergunto? 
O que seria dos trabalhadores rurais se não tivesse surgido o movimento sindical, a 
desinformação, a falta de escolaridade- muitos não sabem ler e escrever e se lêem 
não entendem, são os grandes aliados do governo de exclusão. 
Quem tem mais idade como eu sabe como era difícil a vida de nossos avós, que 
envelheciam e não tinham nenhum amparo, eu bem me lembro dos pais da minha 
mãe, criaram 14 filhos chegaram a idade de 90 anos, aí os filhos também já eram 
velhos e as desigualdades se multiplicavam. 
A mãe do meu pai faleceu com 97 anos e aos 89 conseguimos para ela o meio 
salário de aposentadoria, nunca vou me esquecer da felicidade dela no dia que 
recebeu pela 1ª vez. 
• Outra pergunta 
O que seria das trabalhadoras rurais, se não existissem Sonildas? 
Desculpe os erros de português dessa humilde agricultora 
Abraços – Edith        
 

Neli Antonello • Entrei para o Movimento sindical em 1984. Foi um convite do presidente do 
 Sindicato de São Sepé, Sr. Emiliano da Rosa, hoje já falecido, para trabalhar com 
liderança. Por insistência do Presidente e curiosidade porque eu não tinha 
conhecimento do movimento sindical. 
• A minha vida mudou totalmente. Porque aprendi a comunicar-me com o 
 povo, mais conhecimentos no trabalho. Comparando antes com agora, na relação 
com a família marido e filhos, tive apoio total da família, muitas vezes pensei em 
desistir, mas minha família me incentivava e não deixava eu parar na metade do 
caminho, tinha que percorrer até o final. 
• Antes de começar no movimento sindical nós sentamos e conversamos 
 (marido) o que poderia acontecer, não faltou críticas. E quanto a afetividade não 
afetou em nada, ao contrário melhorou porque ganhei mais confiança. 
• Sim, mudou 100% em relação da mulher.(...) tenho muita confiança, 
 dedicação porque gosto naquilo do que faço. 
• Quanto às mudanças: 
Houve mudanças para toda a comunidade, e principalmente por ser mulher e fazer 
um bom trabalho tenho bastante apoio da comunidade, da família, vizinhos e do 
município. 
• A minha aprendizagem: 
Sim. A visão de trabalho, conhecimento, a importância de não ter medo de 
enfrentar, o preconceito. Eu era simples trabalhadora rural, trabalhava na roça e 
criava meus filhos, hoje minha vida mudou com relação ao diálogo com os filhos e 
marido e com a comunidade pelo meu conhecimento de trabalho. 
• Quanto aos espaços: 
As mulheres devem lutar por mais espaço, sem ter medo de enfrentar as 
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dificuldades. Porque tem mulheres que ainda não se libertaram, estão na era do 
comodismo. 
• Comentando mais alguma coisa: 
Acho que as mulheres devem lutar mais, porque barreiras vamos encontrar 
sempre, e eu enfrentei todas para chegar onde cheguei. Chorei muito, dei um passo 
na minha vida que jamais pensaria em dar pelo pouco conhecimento que eu tinha. 
A federação foi uma parceira na minha vida, tive  muito apoio do presidente, na 
época. Hoje nós temos muito orgulho por ser uma mulher a criar o Sindicato de 
Vila Nova do Sul, está sendo um espelho para diversos municípios mais antigos. 
    

Classi Maffi  • Era e sou líder da comunidade e um dia fui pedir para alguém do Sindicato ir 
numa reunião do grupo de mulheres da nossa comunidade e nesse dia fui 
convidada  para fazer parte da Comissão municipal de mulheres. Isso foi em 
1983. Depois fui convidada para participar da diretoria. No início fui três 
anos delegada representativa. Seis anos de Vice presidente e agora é o 
segundo mandato de presidenta. 

• Entrei no movimento porque achei que podia contribuir com algo a mais para 
a mulher de modo geral. 

• A minha vida mudou para melhor, claro sempre se esforçando e superando as 
dificuldades, as resistências e o machismo. No mais tive mais compreensão e 
informação. 

• Se vou comparar a minha relação com o marido e filhos,  mudou para 
melhor. 

• Na relação com o marido melhorou, tem mais diálogo, compreensão na 
sexualidade e mais confiança. 

• Com relação a minha pessoa eu mudei para melhor, na auto estima acredito 
mais em mim, gosto muito do que faço, me conheci melhor, gosto de mim, 
como eu sou e procuro sempre melhorar o atendimento com as pessoas e 
gosto muito das pessoas. De dar bom dia, boa tarde, boa noite, e dar um 
abraço se possível. 

• Achei que houve as mudanças nas outras pessoas , nas famílias, comunidades 
e mais solidariedade, 

• Aprendi muito na luta, no trabalho social, área da educação, saúde rural, 
sindical, associativismo e política, etc... 

• A mulher no geral, deve procurar seu espaço, muitas vezes eu coloco meu 
exemplo é necessário ter persistência, boa vontade e acreditar em si e na 
companheira. 

• É importante o crescimento, para a família e para a sociedade no geral. 
Sonilda desculpe da demora, estava com problemas de doença na família, minha 
irmã. Não sei se pude contribuir. 
 Abraços, beijos. Classi.  

Sônia Lemos Contri  
• A Minha entrada no Movimento Sindical foi através do Movimento de 

Mulheres, por volta dos anos 80 quando começou a discussão da organização 
das mulheres no Rio Grande do Sul. Foi através do convite de uma rádio para 
reunião da liderança do Sindicato, questionei a nossa comunidade. Fui 
informada que na comunidade existiam lideranças, mas que não participava 
da vida do Sindicato. Procurei estas lideranças, passei a informação do aviso 
e comentei sobre a importância da participação dos líderes. 

• Os líderes participaram trazendo uma discussão para a comunidade sobre o 
assunto “Mobilização e Confisco da Soja”. Nos organizamos muito bem na 
comunidade com faixas , tratores e tivemos a comunidade que mais participou 
desta mobilização. 

• A coordenação desta organização foi minha primeira participação no 
Movimento Sindical. 

• Desde criança tive espírito de liderança. Sempre trouxe na memória as 
palavras de meu pai: “O colono tem que ter um sindicato para se organizar e 
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lutar pelos seus direitos”. 
 
• Muita coisa mudou com a participação no Movimentos sindical , aprendemos 

e descobrimos muitas coisas novas, nos valorizamos mais, notamos a 
importância das nossas ações como mulher e como trabalhadora na 
construção da sociedade, descobrimos que a educação está diretamente ligada 
com a discriminação e desigualdade entre homens e mulheres, tentando assim 
conscientizar que a educação dos nosso filhos precisa ser diferente. Paramos 
de dizer que os meninos não choram nem brincam de boneca, e que as 
meninas não jogam bola nem brincam com os meninos. 

• Em ralação à família cresceram o respeito e a valorização, aumentou a escuta 
e o diálogo. 

• Me sinto muito mais valorizada porque tenho mais conhecimentos, aprendi a 
gostar de mim mesma, com todos os meus defeitos e minhas qualidades, 
Agora acredito que todos temos  uma enorme capacidade, muita coragem e 
perseverança. 

• As mudanças não foram só para as mulheres, elas refletiram em toda a família 
e em toda a comunidade. Hoje a sociedade está mudando no que se refere a 
mulheres e homens. 

• Aprendi muitas coisas, coisas como a importância da organização, da 
participação. A partir da organização e da luta, conquistamos vários direitos e 
reconhecimento dentro da nossa profissão, direitos previdenciários e sociais. 

• As mulheres não devem parar, a sociedade é uma construção e a mulher faz 
parte dela, e existe cada vez mais a necessidade da participação da mulher. A 
mulher deve ampliar os seus conhecimentos, ocupar cada vez mais os seus 
espaços. Avançamos muito à partir da organização, mas a continuidade da 
participação feminina é indispensável . 

  
Terezinha Schimatz Vier • Casei com 18 anos de idade, com 20 anos tive o primeiro filho, antes deste 

 completar 3 anos, eu tinha 3 filhos, e isto tudo trabalhando na roça, sem 
empregada, eu estava morando com os sogros, não na mesma casa, mas no mesmo 
pátio, então a sogra ficava com as crianças, enquanto eu ia para a roça. Enfrentei 
problemas de saúde, operada com cistos no ovário, muito problemas de flebite 
principalmente nas duas última gravides. Tenho 7 filhos, 3 homens e 4 mulheres 
todos saudáveis sem nenhum problema. 
• Durante este período eu cuidava da casa e dos filhos, marido, trabalhei na 
 roça, e a única coisa que fazia fora era ir na igreja e visitar familiares. 
• Quando a filha mais nova tinha 2 anos, isto em 1984 o presidente do STR  me 
 convidou para participar das reuniões da Comissão Regional das Trabalhadoras 
Rurais,  naquela época eu tinha mais uma filha grande em casa, mas esta, estudava 
meio dia, e na outra metade fazia o serviço de casa e cuidava dois irmão mais 
novos do que ela. Por isso tive uma certa facilidade para sair de casa, porque meu 
marido não era chegado ao serviço de casa. Com estas participações eu comecei a 
me interessar sempre mais no MSTR e na organização das trabalhadoras rurais. 
Formamos então a Comissão Municipal e a partir daí comecei a participar mais 
das discussões no STR. 
• Em 1986 eu tive um dia no STR, onde a extensionista da EMATER veio me 
 procurar e pediu se não tinha uma mulher interessada para participar em um 
encontro promovido pela EMATER em Brasília, eu falei com o presidente do 
STR, e ele  disse que não Teria ninguém mais indicado do que eu, se eu estria 
interessada, daí eu disse que eu ia, sem pedir em casa,. Mas esta viagem ainda 
dependia de um sorteio de todos os municípios da micro-região da EMATER, 
porque as inscrições seriam feitas em todos os municípios. 
• Cheguei em casa naquele dia e comuniquei a minha decisão,  ninguém disse 
 nada em contrário, toda a família achou que deveria aproveitar se fosse sorteada. 
Se passaram alguns dias, e a extensionista veio na minha casa para pegar o número 
da certeira de identidade e confirmar, porque não precisava fazer sorteio, nenhum 
outro município tinha inscrições. 
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• Aí surgiu o primeiro problema, eu não tinha carteira de identidade ainda, mas 
 mesmo assim eu consegui porque eu tinha certidão de casamento. A partir desta 
data eu comecei a fazer os documentos. 
• Fui para Brasília no dia 20-11 – 1986 e voltei no dia 01 – 12- 1986,       

 • Neste mesmo período foi aprovado em nossa assembléia do STR a 
 sindicalização da mulher e no dia 05-01-1987 eu fiz a minha inscrição como sócia 
do STR a partir desta data não falhei nenhuma Assembléia e outras reuniões.  
• Em 1988 fui candidata a câmara de vereadores indicada pela liderança, mas 
 não me elegi. Foi uma frustração muito grande, porque o povo não reconheceu o 
trabalho que eu havia feito até aí. Então, me afastei por algum tempo porque achei 
que não valia a pena se sacrificar e depois não ser reconhecido.  
• Mas, a vocação foi mais forte que a frustração e acabei voltando porque não 
 agüentei ficar em casa sabendo alguma coisa a mais do que muitas pessoas talvez. 
Em 1992 fui eleita Secretária do STR, aliás não entrei na Diretoria em 1988 
porque era candidata a vereadora. 
• Em 1995 fui eleita vice-presidenta, a posse foi no dia 02-02-95, e no dia 01- 
03-95 assumi como presidente. Porque o presidente eleito assumiu a vice 
presidência da COTRIROSA. Em 1998 fui eleita presidenta e em 2001 reeleita. 
• Esqueci de um detalhe na história, quando comecei a participar, e no decorrer 
 dos anos, eu disse para mim mesma que eu queria se presidenta do STR e 
consegui.   
• Por isto quando  eu falo em alguma palestra ou nas escolas onde a gente vai, 
 que a gente tem que ter uma meta ou objetivo para alcançar, tem que lutar para 
conseguir, porque nada vem de graça, até hoje eu consegui tudo o que eu queria  
“só muito dinheiro não”. Eu tinha um sonho de andar  de avião, eu sempre dizia 
que um dia ia conseguir. Então, a Maria Helena (2ª. Vice-presidenta da 
FETAG/RS) me convidou para ir a Brasília no início do mês, eu não pensei duas 
vezes disse sim na hora. 

Lenir  • Vou relatar minha vida pública, a partir do ano de 1994, quando iniciei um 
 trabalho como Agente Voluntária de Saúde. Atendia e continuo atendendo a 
comunidade em geral, priorizando saúde alternativa e preventiva. 
• Em 1996, fui convidada a ingressar no partido político, acabei aceitando a 
 concorrer a Vereadora, fui a única eleita e de imediato, assumi a Presidência  da 
Câmara Municipal de Vereadores. 
• Em 1997,  fui convidada para uma reunião de formação de chapa para 
 diretoria do STR, me indicaram para ser presidente, após muita insistência, 
aceitei, sendo aprovado por unanimidade. A necessidade de lutar, ver mudanças no 
próprio STR, bem como garantir um espaço de participação das mulheres, 
concordei, pois entendo que poderia colaborar para melhorar a qualidade de vida 
dos associados e dos agricultores em geral, o que foi difícil, mas consegui superar. 
Buscando também a participação das Trabalhadoras Rurais. Infelizmente muitas 
tinham e ainda têm vergonha de dizer que são Trabalhadoras Rurais. 
• O desafio era muito grande, pois nunca havia participado e não tinha 
 conhecimento da grandiosidade e da força do MSTR. Enfrentei muitas 
dificuldades no início da minha atuação como:  CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, 
DIFICULDADE FINANCEIRA, PRECONCEITA MACHISTA DE TODOS OS 
LADOS. Participei de muitas reunião, viagens, onde a maioria do presentes eram 
homens, e tive a certeza, a percepção de que havia necessidade de ampliar o 
espaço da mulher. 
• Apesar de todos os afazeres, as responsabilidade com a família, tenho três 
 filhos: de 7, 9 e 11 anos, os compromissos com o trabalho, foi graças aos meus 
esforços, força de vontade, persistência e especialmente a compreensão do marido 
e filhos, apoio da minha família e amigos, consegui conquistar espaço, e promover 
juntamente com a comunidade o crescimento do sindicato. 
• A cada dia: mobilizações, reuniões, atendimento no próprio STR, frente a 
 frente com as pessoas estou sempre aprendendo. 
• Ao longo dos anos, como Presidente e integrante da Coordenação da Regional
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 Sindical de Passo Fundo,  pude colaborar para a conscientização das mulheres 
para a conquista de seus espaços no MSTR e na sociedade. 
• Houve crescimento pessoal, da família e das pessoas que convivem comigo, 
 embora por ser mulher ainda hoje existe o preconceito de alguns homens e 
mulheres. 
• Obtive uma aprendizagem muito grande com a participação no MSTTR 

como:  
• Relacionamento com as pessoas, 
• Comunicação com o público, 
• Organização e coordenação, 
• Conhecimento das diretrizes 
• Gosto do que faço, me sinto realizada. Sempre tive apoio da minha família 
 que às vezes, sinto que fica em segundo plano. Por muitas vezes a minha família 
são os/as companheiros/as do MSTTR... 
• Fiquei surpresa com a solidariedade, apoio psicológico em um momento de 
 minha vida, o qual ocorreu incêndio da minha casa, com todos os pertences. Toda 
a comunidade e colegas sindicalistas se mobilizaram para que superássemos as 
dificuldades deste fato, aí percebi que minha atuação no MSTTR, tinha muita 
importância, mais do que imaginava.  
• Após ter reorganizado, restabelecido a credibilidade do Sindicato e ter 
 vencido várias situações que se colocaram a minha frente, conclui que para 
conquistar novos horizontes, é preciso muita garra, força de vontade, coragem, 
parceria com as entidade e especialmente apoio da família.  
• A mulher deve continuar participando, buscando e ampliando seu espaço, que 
 somente será conquistada com muito esforço, dedicação e participação. 
NÃO BUSCAR PENSAR SÓ EM SI PRÓPRIA, EM SUA FAMÍLIA, MAS SIM 
TER COMPROMISSO COM A COMUNIDADE. BUSCAR SEMPRE O 
CRESCIMENTO, SER HUMILDE... 
( Sonilda, espero ter contribuído para o teu mestrado. Feliz Ano Novo, que em 
2002 você continue com o espírito de luta, otimista, muita saúde, amor e paz; 
contagiando os que a rodeiam. Abraços  Lenir) 
 

Dulce B. Schineider • Já participava da comissão das mulheres do município, regionais e da 
 FETAG/RS  e fazendo reuniões com a base e grupos de mulheres. Então as 
pessoas e o próprio Movimento Sindical, entenderam  que seria o momento de 
uma mulher ser dirigente sindical, até para mostrar que é possível uma mulher 
administrar e também participar do movimento sindical. E inclusive as 
trabalhadoras fizeram questão de mostrar de que chegou a hora de as mulheres 
mostrarem a sua força dentro do movimento sindical. 
• Entrei para aceitar o desafio e até não decepcionar as companheiras que 
 haviam apostado que as mulheres querem, podem e devem assumir sua parcela de 
responsabilidade. Por que também é uma questão de ocupação de espaços que 
existe e deve ser ocupados por nós. Ainda para não fugir daquilo que sempre se 
pregou de as mulheres devem ocupar os espaços na sociedade e lutarem pelos 
mesmos direitos. 
• Muita coisa mudou : e primeiro foi perder a timidez, se sentir útil,  auto - 
 confiante em si própria. Saber o que pode se fazer, saber que pode administrar, 
negociar, saber se impor. Além de conhecer pessoas, aprender, ouvir, aconselhar, 
analisar e distinguir. Enfim para mim, foi conhecer uma realidade que nunca 
pensei existir, e aprender conhecimentos que não pensei que seria possível 
adquirir.  
• A família me vê com outros olhos, me vê como uma pessoa: uma mulher de 
 negócios, independente “sabendo se virar”  não mais com visão de o que vai ser 
de minha “mãe ou esposa” e tudo o que se quer mudar na propriedade se discute 
junto. Também nas compras, se em outras épocas nem marido queria participar e 
ver o que se comprava,  hoje já nem se pergunta o que eu comprei. Um único 
problema ainda persiste: que quando chego, ele as vezes diz: “você pelo menos 
poderia ter me dito aonde foi”,  com um olhar de um ciúme ou preocupação. 
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Ainda não consegui saber...  Os filhos já sabem, que hoje tem uma mãe que sabe 
se virar e não morre mais de fome. 
• As mudanças na relação, tem mais qualidade no sexo, até porque também em 
 outras épocas sempre dizia sim. Hoje já sei me impor, digo o que quero, como me 
sinto bem e também exijo que tenha direito ao prazer enfim sei me valorizar e isto 
ainda para o homem é “problema” e sinto que  isto preocupa  o “marido.” A 
afetividade e o diálogo com confiança melhorou tanto que hoje ele sabe que estou 
bem informada sobre qualquer assunto e sei conversar de qualquer coisa ou 
quando não sei procuro me informar e questionar sobre o assunto, que não domino 
bem ou ainda não ouvi falar. Até `as vezes me pergunta: “ porque você quer saber 
isto?”-  eu respondo, “ para poder conversar com as pessoas e com você ou você 
quer uma mulher que não pode conversar com você no chimarrão, ou quando 
estamos juntos.” 
• Com certeza me sinto outra mulher, até as vezes evito discussões para não me
 prejudicar e me estressar, adoro isto que faço. Escolho minha roupa dependendo 
com mais cuidado, decido o que uso dependendo da ocasião. Antes de sair 
percebendo se estou bem me olho se combina enfim, “sou mais eu". 
• Mudou muita coisa não só para as mulheres mas sim para a comunidade, 
 homens, filhos, entidades, famílias. Hoje tem mais  respeito pela opinião das 
mulheres.  Tem participação nas assembléias da entidades, nas diretorias que hoje 
na grande maioria são mistas, na igreja, em fim nos olham como mulher 
trabalhadora rural , como uma profissão e não como mulher submissa e sem 
conhecimento “uma nova mulher”. 
• Aprendi que nem sempre na luta, se consegue o que se quer na primeira 
 investida, na luta existe negociações de ir e vir e até as vezes uma perda tem seu 
lado positivo para fazer uma avaliação e avançar por um outro “lado”. Com 
certeza tem servido para todos os dias como também para minha família, 
comunidades em fim no dia a dia, sim para melhorar. Porque sei que amanhã é um 
novo dia e saberei que de alguma forma esta mudança eu poderei fazer, é só saber 
a hora certa. 
• As mulheres trabalhadoras rurais deverão com certeza ampliar os espaços na 
 política, nas cooperativa com cargos, nas assembléias e diretorias, conselhos 
enfim, todo o espaço é um novo conhecimento e através dele nos faz crescer. E 
com isso, toda a sociedade, inclusive abrindo o espaços para novos conhecimento. 
• O que é muito importante é uma pesquisa como esta, sobre as trabalhadoras 
 rurais. Até para nos colocarmos, e as pessoas conhecerem a vida difícil das 
mulheres rurais, mas também ter o conhecimento de que a mulher da roça não é 
mais tão coitadinha assim e que sabe o que quer.   

OBS: Não houve qualquer forma de correção ou alteração nestes depoimentos. 
 

 
Anexo 2 

 
5. 2. 1 – Roteiro para entrevista com a Ênedi: 
 

• Quando  e como foi a sua aproximação do MSTTR? 
• Como viu a questão da mulher nesse movimento? 
• Como é esse papel de reprodutora da mulher na sociedade, a partir das suas 

reflexões? 
• Como entra a saúde na organização da mulher? 
• Como a Sra. viu e vê o papel do homem na integração da mulher no MSTTR? 
• O que lhe preocupa ou chama a atenção na organização das mulheres 

trabalhadoras rurais?  
• Com a Sra. vê a questão do poder para as mulheres? 



 112

• Gostarias de fazer mais algum comentário? 
 
5. 2 .2 -Depoimento da Sra. Ênedi Backes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÊNEDI BACKES 

• Eu te diria assim... quando foi que essa desordem prendeu o meu olhar? 38 
Muito antes do célebre encontro do gigantinho. Foi quando trouxeram a questão

 Da saúde com uma visão não de assistencialismo,  mas a saúde como direito39,  não 
como favor. Eram questionados o  tipo de serviços prestados pela saúde, o poder do 
médico sobre o paciente. Se contava dos muitos agricultores que se desfaziam de 
suas vaquinhas para pagarem o atendimento médico – me lembro nessa época do 
Carlinhos e do Gabardo, no MSTR. 
• Os sindicalistas não viam a mulher. Então eu começava a me questionar sobre a 
 mulher . Hoje eu até tenho presente que a saúde é um caminho para chegar às 
mulheres, para tomar consciência de sua cidadania.  
• A Rede Nacional feminista tem essa compreensão – a saúde é um caminho para 
 trilhar com os movimentos populares. Tem aí a questão dos direitos reprodutivos. 
Binômio reprodução X sexualidade que os homens não assumem... 
 (a campanhia toca e somos interrompidas, um senhor entra, para deixar uns 
documentos) 
• Bom retoma Ênedi, até aí as mulheres estavam sendo consideradas no papel de 
 reprodutoras econômicas, biológicas, cultural e política. Quando você introduz a 
questão da sexualidade, está propiciando à mulher ser parceira do homem. O sexo 
não tem uma função apenas reprodutora, entra o fator prazer. Ela dá e recebe e isso 
vai melhorar a relação do casal. Isso não era observado pelas mulheres antes... 
(pausa para buscar mais papel) nas minha anotações uma frase perdida-  o papel não 
assumia a reprodução – mas agora elas queriam o bloco de produção, quando se dá 
por conta de que é produtora. Esse é um câmbio que pode ser feito em nível de 
saúde- No momento em que ela busca a saúde, elas  se sentem também parte e isso 
acontece quando as mulheres: aprendem a se assumir como profissionais, assim 
como o trabalho doméstico. E aí as mulheres do mundo todo e as rurais começaram 
a ver o que elas faziam (fazem). O que elas trabalhavam assumindo a produção. E os 
filhos não são produção ? O cuidado? E a comida não é produção?  
• Na roça ela se deu por conta que seu trabalho era quantificável. 
Então no primeiro momento ela se deu por conta de seu corpo. 
No segundo momento que esse corpo trabalha. 
No terceiro momento de sua dupla jornada de trabalho, em casa como as urbanas e 
na lavoura. Mas era difícil falar em dupla jornada para as rurais , pois elas não saiam 
da propriedade. 
• E os homens? Foi difícil pois para eles o trabalho da mulher não era 
 considerado trabalho. E o segundo momento foi quando, o que se nota como 
sindicalista, que as mulheres tem mais dificuldades de se engajar no caso dos 
partidos políticos. E que esses partidos  tinham uma maneira de continuar (...). Acho 
que o PT mostra uma nova alternativa de não usar as mulheres como os outros. 
• O que me preocupa, no movimento rural é que a partidarização, o que leva as 
 mulheres a exercer e enfrentar as discussões do poder, que é  positiva, pois faz o 
exercício do poder na prática – Além de levar às mulheres a exercer esse poder e 
enfrentar a discussão do poder... Por outro lado, a sectarização dos movimentos é 
que mais me preocupa e as mulheres ficam de novo divididas. (o telefone toca e 
somos interrompidas) 
• Voltando ela diz; “ tenho uma reunião às 18:30, então temos ainda vinte 
 minutos...” As mulheres, até pelo jogo do poder, colocam a autonomia dos 
movimentos em jogo. Os homens colocam como questão subalterna a autonomia 
das mulheres. Isso por todas as questões culturais do comportamento. 

                                                           
38 Referindo-seaa entrada das mulheres no MSTR e na referência que faz-se de desordem comparando a desordem 
descrita por Baldarei (1997, 191) nas figuras de desordem, que nesses caso  são representadas pelas trabalhadoras 
rurais. 
39 Grifo meu. 
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• A desordem então, que você propõe remete para a autonomia. 
• A construção da autonomia é a desordem do ovo - o pinto rompe a casca 

para 
 surgir e tem que ser assim. Assumir uma nova mulher na construção de um 
paradigma civilizatório para toda a sociedade.  
 

OBS: Não houve qualquer tipo de correção ou alteração neste depoimento. 
 

 
Anexo 3 

 
 

5. 3. 1 – Roteiro de questões para o esposo da dirigente sindical: 
 

• Como é para o Sr. ser esposo de uma dirigente Sindical? 
• Como foi a vida do casal quando ela saiu para o STR? 
• O Sr. gostou que ela foi para o STR? 
• Mudou algo na relação do casal? 
• O Sr. não sente ciúmes? 
• Como o Sr. se sente com a função que ela exerce hoje? Com relação às outras 

pessoas? 
• O Sr. acha que a experiência que ela adquire no STR ela consegue de alguma 

forma transmitir para a família? 
• E os afazeres de casa como ficam? O Sr. faz alguma tarefa doméstica? 
• O Sr. acha que mudou alguma coisa na comunidade por causa da participação da 

mulher no MSTTR ? Se sim, o que mudou? 
• O Sr. vê diferenças entre uma mulher ou um homem administrar o STR? Se sim, 

o  quê? 
• Como o Sr. vê a participação da mulher na política partidária? 
• Como imagina sua vida se ela não tivesse entrado para o MSTTR? 

 
5.3.2- Entrevistas concedidas pelos esposas das dirigentes sindicais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENEU BONE 

• Eu entrei primeiro no MSTTR e convidei ela para participar também. Achei  
que era necessário e aí a gente tem que dividir as tarefas e isso é o mais 
importante. Eu já estive vários dias fora e ela também e o serviço deve ser feito, 
independente de quem está em casa. 
• Mudou alguma coisa por que eu ia levar ela no sindicato e depois ia buscar ,  
ou os filhos traziam. Para mim assim era normal essa atividade.(risos) quando se 
pergunta se ele não queria que ela dirigisse...Não eu queria que ela aprendesse 
dirigir. Mas ela acha difícil. Eu propus  uma vez ensiná-la, mas ela achou talvez 
que eu não era um bom professor. (risos). Outra vez eu cheguei dar o volante para 
ela, mas ela não o quis saber. Então eu disse para ela pegar o manual   e dar uma 
olhada, pois foi assim que eu aprendi a dirigir trator. E depois ficou mais fácil para 
dirigir carro.   
• Certamente, que muita discussão, a gente tinha sempre muito o que falar. 
 Quando voltava de reuniões, encontro e até quando fomos à Brasília, cada um de 
uma vez. A gente até discutia quando não achava a mesma coisa de certas idéia, 
mas isso é normal. Isso tinha que acontecer. Isso foi positivo tanto para mim 
quanto para ela também. Os compromisso são iguais. Cada um tem que assumir 
sua tarefa. 
• Quanto à ciúmes ela nunca me demonstrou nada que eu pudesse ter ciúmes 
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dela. 
• Por a mulher ser dirigente, eu acho que a gente se acostuma. No início sentia 
 mais falta: como é que vou tomar chimarrão sozinho de noite? Me perguntava. 
Quando os filhos estavam em casa era diferente, mas depois... mas agora. Quando 
eu saio, eles não deixam ela sozinha, mas eu eles me deixam mais sozinho. Não se 
preocupam tanto. É assim, e a atividade continua norma. Quanto à questão dela ser 
tesoureira do STR, os sócios ficaram de olho pois eu também faço parte da 
diretoria. Ela era suplente e assumiu no lugar do que se licenciou. Então pode ser 
problemático para os outros um casal assumir, acho até que é meio inédito. Mas 
não houve nada de errado, tudo continuou como estava. Dei apoio para ela 
assumir, tantos anos de luta sem ganhar nada, agora chegou a hora dela. 
• Quanto ao trabalho de casa e da roça, a única coisa que eu nunca fiz foi lava a 
 casa, o resto eu sempre fazia antes. Tirava leite, ajudava sempre ou ela me 
ajudava. Comida eu sei fazer, já fiz para várias  pessoas , tranqüilo... Agora ela já 
pediu para fazer comida para ela, e isso eu não fiz ainda. Qualquer dia eu faço. Só 
que quando ela tá em casa eu prefiro que ela faça, mas eu sei fazer. Eu faço um 
bom tempero... E na roça ela tem muito pouco tempo para ir agora. Ela é da 
comissão das mulheres, ela tem muitas atividades. Na lavoura ela não acompanha 
mais. Mas assim tratar as galinha, tirar leite de vez e quando, até por que ela fez 
uma operação nas pernas. 
• Certamente me sinto orgulhoso de ser esposo dela, é por que a mulher não foi 
criada para ficar só em casa. Ela já queria ter passado a comissão para outras 
coordenar,  mas o pessoal deixa uns tempos, depois elege ela de novo. 
• Quanto às informações, ela repassa e eu também faço isso quando saio. Ás  
vezes a gente a gente debate. Ela aprendeu muito com isso. Até com os netos, ela 
discute com eles sobre as reuniões. Ela faz muitas reuniões com as mulheres. Ela é 
a mediadora, tem bastante prática. 
• Com relação às viagens e a mulher participar no movimento, tem muitas  
pessoas que não se declaram, que não deixam suas mulheres saírem. Isso é um 
tabu antigo, pois eles acham que se criaram assim, tem que continuar assim. Mas a 
gente tem que viver a vida. Ver fora como ela é. Se fica dentro de casa a gente não 
enxerga nada , só ao redor. 
• Bom, na minha família, meu pai já não era assim tão fechado. Deixava sair e 
 ele saia também. Ele dizia que tinha que respeitar e ser respeitado. Tem família 
que dizem que os filhos se perdem quando vão para o quartel, mas não é verdade. 
No quartel a gente tem palestras e informações e isso ajuda muito.  
• No MSTTR mudou muita coisa. A primeira que entrou no sindicato foi a  
minha mulher. Agora a comissão tá formada, cada localidade tem representante. 
Elas ajudam muito, participam nas manifestações, nas palestras e tem ido à 
Brasília representar e reivindicar os nossos direitos. 
• Ela faz tudo como é para ser, como qualquer pessoa. Ela exerce bem suas  
funções. 
• Acho que as mulheres deveriam ocupar mais  espaços, mas ainda é difícil.  
Mas dentro do sindicato agente não discute política partidária. Tem diversos 
segmentos entre os sócio, mas não se discute. Isso ainda tem poucas mulheres. 
Muitas até já se candidataram mas não conseguiram.    
• Eu vejo que Quando elas assumirem vão puxar também para o seu lado,  
aquilo que ela conhecem mais. Acho que as mulheres trabalham mais o lado da 
saúde. Não por que hoje em dia o que a gente vê na televisão é preocupante. E 
talvez o homem não se preocupe tanto com a saúde como as mulheres. As 
mulheres se preocupam com a saúde preventiva, e com as questões ecológicas... 
• É difícil de responder, as mudanças como foram se dando, os dois foram  
participando das atividades. Nos participamos hoje de tudo na sociedade e 
gostamos. Mas foi aos poucos. 
• Bom o que mudou, certamente muita coisa, apesar de que a nossa vida já era 
 bem afetiva, mas mesmo assim mudou muita coisa. Hoje a gente tem outra visão. 
Gostaria de dizer que no início era mais difícil a gente não tinha condução, tinha 
que caminhar a pé. Hoje tudo entrou no cotidiano. O que podemos fazer se faz, o 
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que não dá por causa das reuniões, fica para depois. Também participamos muito 
de festas e bailes, a gente gosta muito e se a saúde permitir vamos continuar 
participando. 

 
 
 
 
 
 
 
OTTO BAUNGARTEM 
 

• Bom, a Helena começou em 1981, como suplente  do sindicato e depois foi 
para 

 vice e depois foi para ser presidenta. 
⇒ Ela trabalhava comigo na roça direto, depois ela teve uma acidente. Caiu uma 
 árvore nas cortas e ela ficou com problema de coluna. Então ela foi se adaptando 
melhor no sindicato.  
⇒ Olha eu era líder da comunidade e do colégio fui presidente do círculo de pais e 
mestres. E  ela dizia  que queria ser alguma coisa assim –Aí um dia ela participou de 
uma reunião e (...) do sindicato e gostou e passou a fazer parte da liderança do 
sindicato. Pois se a pessoa gosta do que faz  tem que continuar. 
⇒ Acho que continua igual, pois hoje nos temos telefone  e a agente  se comunica 
de dia ou de noite. Nos fins de semana a gente saí...( sorri) E o serviço na roça ficou 
um pouco mais para mim... Mas tem que continuar na luta. Ela gosta do serviço dela 
e eu  gosto do que  faço. E as filhas  principalmente a mais nova, quando ela estava 
no sindicato de Feliz, eu cuidava até ela voltar. Durante à noite ela voltava e tudo 
ficava bom. 
⇒ Não ela gostava do serviço dela e eu então ajudei. 
⇒ Até hoje tudo bem. Até uma vez, eu estava em Feliz e alguém falou por que não 
tinha um homem no sindicato, como presidente? Mas o outro respondeu – “o que 
adiantava ter um homem como já teve, e que não tinha coragem para lutar?”. Desde 
que tem uma mulher, muita coisa mudou. Por que ela tem coragem para enfrentar as 
reuniões como pessoal da CEASA – A  mesma coisa é quando tem mulheres líderes 
para lutar junto com os homens. O presidente anterior era muito machista e não 
tinha nenhuma   mulher na diretoria. 
Nesse sentido desde que entrou uma mulher mudou. Ela reconquistou o quadro 
social. Eles tinham saído por que não tinham direito à nada, e eram mal recebidos. 
Depois, quando tinha uma mulher,  nas assembléias não cabiam mais gente no salão.
 ⇒ No começo era pouco, mas na roça também era difícil (...) No início ela ganhava 
diárias, depois passou a ter um salário fixo. Não era muito,  mas para subir na vida a 
gente tem que trabalhar.  
⇒Bom, ficar com ciúmes por que, se a gente conhece a pessoa. Ela sempre “pediu 
se podia participar disso ou daquilo,” e foi assim na diretoria da Federação...   
⇒É , até no começo ela  falou que tinha um apartamento lá e que era para mim ir 
morar lá. Mas eu disse que não adiantava. Seu eu fosse abandonar  a minha roça. 
Em quatro anos termina o mandato e aqui, ficava tudo abandonado e depois eu tinha 
que iniciar do zero. E para viver na cidade eu não me sinto bem. Estou acostumado 
na roça. Tem tudo aqui, posso atender os bichos, as galinhas... Daí ela volta nas 
quartas feira e nos fins de semana. 
⇒ Há  isso aí nos conversamos. Eu não poderia morar lá em Porto Alegre e depois 
ela pensou e disse então “ prá ti também é difícil abandonar a terra, aqui a gente 
comprou com muito custo.”  Ela tinha que arrumar um emprego para mim. O 
colégio a gente ia arrumar em Porto Alegre.  E daí ficamos assim... a nossa relação 
continua a mesma. 
⇒ Sim. Na área da saúde ela sempre conta das lutas, das brigas lá em Brasília com o 
Serra ( ministro da saúde) . Ela sempre conta e repassa as informações para nós. 
Uma vez (...)  que o governo estava dando uma ajuda para os nordestinos de cinco 
reais por mês (...) e o resto das despesas como ficam? 
⇒ Sim, tem a filha Marili que trabalha  com a saúde, ela contribui com a filha  (...)  
traz as informações  da CONTAG e da FETAG. 
⇒Sim faço. Quando eu era solteiro, tinha os irmãos mais novos que ficavam sempre 
doentes e minha mãe ia  para o médico com eles. Então eu já me acostumei. Uma 
vez fiz almoço para dez pessoas. Quando a Maria Helena fazia algum curso eu fazia 
comida. Nos dividimos os afazeres domésticos – quando as crianças eram pequenas 
eu fazia a mamadeira e a Maria fazia elas dormir. Depois ela ia tirar leite da vaca e  
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eu tirar o pasto. E isso é sempre até hoje. A menina hoje faz a comida, limpa a 
estrebaria e faz os deveres da escola de manhã. 
⇒ No começo os homens não queriam, mas depois elas começaram a participar. 
Desde que a Maria Helena entrou de presidenta e formou uma comissão de mulheres 
e outras comissões. Todas começaram a se sentir mais em casa, por estar a mulher 
na cabeça. Daí fica muito mais (...) muitas que não tinham coragem de participar  no 
sindicato hoje já podem assumir outros cargos. 
⇒ É no começo a mulher era só para cozinhar, só para ficar dentro de casa. Não era 
para ela entrou na luta – desde que ela entrou na luta mudou muito.    
⇒ É só pode ser isso.  Mas eles estavam sozinhos e as mulheres entraram no 
sindicato e começou a mudar muito. Hoje você vai à uma assembléia em Feliz e tem 
60% de mulheres. O homem não tem tempo e as mulheres estão participando  mais 
que os homens. Tem bastante viúva também, mas muitas mulheres casadas. Os 
Homens vão puxar produtos para a CEASA e as mulheres “ganharam” interesse em 
participar. 
⇒ Olha se elas tem os deveres iguais, elas também podem participar. Aqui em Alto 
Feliz tem duas vereadoras. Eu acho que muda para melhor.  Na área da saúde por 
exemplo, uns anos atrás uma mulher entrou aqui no município, para secretária de 
saúde, eu era presidente do colégio: então ela vinha fazer reunião conosco, nos 
convidava. Ela lutava muito- Hoje o pessoal vem ali e nem vê como está a limpeza 
do colégio. Isso mudou do dia para noite. Antes  a secretaria da saúde  fazia 
reuniões, depois que entrou um homem, nunca mais. 
⇒Tem a ver sim, por que ela era organizada, fazia calendários de visita e todos 
participavam organizadamente. Ela dizia como o município poderia ajudar e onde a 
comunidade entrava com sua parte. Hoje eles pedem tudo(...) O cara que está na 
educação não tem capacidade para isso. Hoje essa mulher é vereadora e todo o povo 
procura ela. Por que ela é simples, fala o alemão e vai atrás da luta. Ela não é do 
mesmo partido do prefeito. Antigamente era só um partido  que mudava, fazia  o 
que queriam. Hoje ela  vai atrás e cobra e diz que tanto por cento é para a educação, 
e tanto da saúde... 
⇒Eu acho que ela teve a coragem de enfrentar o prefeito. Essa, acho que tem mais 
coragem, mas acho que em geral a mulher tem coragem. Ela também tem estudo, é 
professora, ela sabe como funciona as coisas.  
Sim por que ela ia atrás e lutou, fazia reuniões com as comunidades e colocou tudo 
em pratos limpos. Hoje o secretário da saúde está aplicando o dinheiro em outras 
áreas. Quando era ela, era aplicado direitinho, tudo certinho. Hoje é um homem na 
educação ele nem liga para ir visitar as escolas. 
⇒ Eu acho que melhoraria. Penso até que o Prefeito ia olhar para traz, pois hoje a 
maioria dos homens, vão todos nas  proposta do prefeito. Eles votam tudo sim, nos 
projetos do prefeito. _ Eu questiono se ele não acredita tanto nas mulheres por ser 
pai de três, e ele  afirma que não. Eu vejo a partir de uma realidade daqui de Feliz. 
Eu acho que a questão administrativa e de honestidade melhora muito com as 
mulheres. 
⇒ Olha talvez nós não tivéssemos o patrimônio que temos. Quanto à nossa relação 
as experiências dela as informações que ela recebeu contribuiu (...). Acho que 
melhorou a nossa relação.  
 

  
OBS: Não houve qualquer forma de correção ou alteração neste depoimento. 

 
Anexo 4 

 
 
5.4.1 – Roteiro para entrevista dos presidentes de Sindicatos 
 

• Por que escolheu ou como entrou no MSTTR? 
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• A seu ver, houve mudanças a partir da participação da mulher no MSTTR? 
• Qual a diferença de antes e agora no MSTTR? 
•  E fora do MSTTR, nas comunidades, nas igrejas, e na política? 
• Como  o Sr. avalia a participação das mulheres nos espaços de poder, nas 

direções das entidades por exemplo? Será que elas têm medo, insegurança ou 
isso tem a ver  com sua educação, ou cultura, ou tradição etc.? 

• Será que ainda existe muita discriminação com relação às mulheres? O quê, por 
exemplo? 

• Como fica a família e suas mudanças internas? As questões de afetividade e da 
sexualidade? 

• O que o Sr. pensa sobre a adoção de cota mínima para a participação das 
mulheres nas diretorias do MSTTR ( STR, Federações e CONTAG)?     

 
5.4.2 - Entrevista concedida pelos Presidentes dos STR’s: 
 
NOME PERGUNTAS E RESPOSTAS 
SERGIO POLLETO ⇒ Já fui filiado, hoje não sou por que acho que o meu partido é o dos 

 trabalhadores rurais, o qual a gente defende. Eu vejo que no momento que você 
tem uma linha política ou é filiado à um partido político, o próprio associado, o 
assalariado rural, ele  te olha de uma forma diferenciada, pensando “ele é  
político.” E na verdade eu acho que no movimento sindical a gente não deve se 
filiar, pelo menos é a minha visão, minha concepção. É claro que dentro dos 
partidos, a gente tem que ter sim aquelas pessoas que realmente defendem a 
categoria, defendem os interesses nossos, como trabalhadores e trabalhadoras 
rurais. Isso acho que é uma luta nossa, pelo menos que eu penso em particular. 
Acho que a gente tem que defender e lutar por essas pessoas.  Agora eu entendo, 
que eu não devo digamos assim, colocar a bandeira de um partido nos ombros e 
sair por aí fazendo campanha para um partido só. 
⇒ Eu vejo assim né Sonilda, a questão da participação da mulher, eu acho que 
 veio fortalecer o movimento. Ou seja em todos os ângulos, começando lá na 
comunidade,  aonde os grupos se reúnem, seja de   mulheres, de jovens, ou 
mesmo de homens até na instância maior, na CONTAG. Isso veio somar 
esforços, veio somar e contribuir. Por que eu acho que assim, que cada mulher 
está participando em uma reunião, elas vem trazer  aqueles pontos, aquelas 
dificuldades que as mulheres enfrentam. No meu pensamento eu sempre fui 
aberto para que as mulheres tenham  seu espaço, inclusive dentro de todos os 
espaços do MSTTR. Acho que isso é muito importante, e na verdade vem a 
somar e engrandecer o MSTTR. 
⇒ Eu acho,  ou melhor tenho certeza, que no momento que a mulher começou 
 a participar, começou a mostrar que tem problemas, e ela também quer 
soluções. Se buscou em todos esses anos, onde a mulher vem trabalhado 
digamos assim ao lado do homem,  dentro do MSTTR , ela conseguiu assim 
grandes vantagens. E a principal delas é o reconhecimento dela como 
trabalhadora rural. Eu me parece assim, que a grande conquista desse espaço que 
a mulher vem  buscando... Eu até dizia que a mulher levou dois mil anos para ser 
reconhecida como trabalhadora rural. Pois apenas agora foi reconhecida e vem a 
lutando há muito tempo e para buscar os direitos e buscar aquilo que realmente 
ela precisa como mulher. É claro que se nos vamos colocar aqui na questão 
geral. Acha que ela tem muito o que buscar muito ainda que ... a palavra é meio 
complicada, mas acho que é isso mesmo ela tem muito que competir com o 
homem. O que existe na verdade, é uma competição aonde o homem não quer 
abrir espaços. E assim o medo de perder esses espaços, por que o homem pensa 
que ele é que tem que mandar. Eu penso que muitas vezes a mulher manda 
melhor do ele. Eu tenho visto na própria diretoria do STR que tem mulheres, que 
me parecem com mais facilidade para assimilar as coisas,  para definir do que 
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nós, homens. Isso eu tenho sentido no trabalho que nos estamos fazendo. Isso 
graças aos trabalhos também delas. 
⇒ Eu acho que no momento que ela começa a participar, discutir os problemas 
 dela, junto com o marido e junto com os filhos, junto com os vizinhos lá na 
comunidade , isso muda até a própria convivência familiar em casa. E nós temos 
assim algumas famílias que tinham problemas em casa, onde o marido não 
deixava  a mulher sair de casa, com o medo de ela fosse participar de reuniões, 
conhecer pessoas... Ela ia  ver o que se fala nas reuniões e ele temia isso. .. E a 
partir do momento que se criou grupos de mulheres, essa mulher  mesmo com 
dificuldades participou,  ela buscou conhecimentos, e a partir daí veio resolver 
os problemas de casa. E aí começou a participação do marido, dos filhos nos 
grupos do movimento sindical e de toda a comunidade. Criados pela igreja, pela 
EMATER,  pela escola... E essa experiência dessa família,  foi bastante 
gratificante. Certamente se eles não tivessem participado, seria talvez mais uma 
família desmantelada com os filhos cada uma para um lado. Hoje eles vivem 
super bem. Por isso eu procuro colocar os espaços à disposição dos jovens e 
mulheres,  no sindicato. Certamente esse trabalho do sindicato ajuda a consolidar 
a família lá na comunidade. 
⇒ .Eu vejo assim que a questão da competição é desleal. Eu vejo assim se ela 
 tem condições, se ela busca o seu espaço, se ela tem condições de tocar um 
trabalho no movimento sindical, não vejo por que ela não assumir. Eu por 
exemplo no sindicato, nos temos boas lideranças e eu não teria medo de sair e de 
uma mulher ocupar o meu lugar no sindicato. Mas a gente vê no movimento 
sindical que quando se discute a questão da mulher,  tem muitos homens que 
dizem que elas ainda não tem condições de fazer um trabalho,  ela é muito, 
digamos assim muito “cri cri”. Mas eu não vejo assim. Eu acho que a mulher 
tem condições de muitas vezes fazer um trabalho e administrar, melhor do que 
muitos homens. Eu tomo como base a própria minha  esposa que na  forma dela 
administrar as nossas coisas, ela tem  muitas vezes me ajudado e tomado as 
rédeas, indo à frente dos negócios... e dito que : “tal coisa é assim,  nos temos 
que fazer assim, por que é o melhor.”  E  muitas vezes, eu tenho sentido que ela 
tem razão. Quando nós achamos que tá errado tudo aí a coisa complica. Então 
nós temos que abrir mais espaços e dar oportunidades para que ela possa 
demonstrar a capacidade que ela tem, que fica muitas vezes trancado na 
garganta, por que ela própria talvez ainda tenha medo de mostrar o que pode 
fazer... 
⇒ Na verdade eu acho que é cultural, pois a mulher vai até ali mas o parecer 
 final  tem que ser do homem ou do marido. Eu acho que não é por aí. Digamos 
muitas vezes a mulher vem construindo alguma coisa e chega o homem e 
desmancha tudo que ela fez. Ou aquela coisa de precisar do OK do homem. Aí 
vem a questão cultural que ainda nós temos que mudar. E agora como vamos 
mudar? Será que nós no MSTTR, será que é lá no município, a comissão das 
trabalhadoras rurais? Ou vai depender de algo mais abrangente que envolva a 
comunidade toda? Quer dizer mudar essa cultura que tem. Nós por exemplo, 
temos uma diretora  do STR, que tem todas as condições para ser presidente. 
Mas ela tem dito assim: “mas será que eu tenho condições.” Isso para mim é 
uma questão cultural. Por ela ser mulher, ela no seu pensamento, acha que 
jamais vai ter condições de ser presidente. E tem condições. Então eu acho que 
nos podemos com as lideranças, começar mudar essa cultura da mulher 
principalmente quem tá mais ligado ao movimento sindical. Nos temos que 
mudar   isso. Eu acho que só assim vai mudar a questão inclusive, da igualdade 
da mulher. Dentro dos movimentos,  seja ele do sindicato, da política, e aí sim 
no momento que a gente muda a questão cultural, nos vamos ter a igualdade 
tanto nos cargos quanto na representação, quanto nas atividades. Agora também 
tem que melhorar não só a questão da mulher como o machismo do homem. E aí 
tá o grande ponto de interrogação que eu não saberia onde começar discutir... 
⇒ Eu acho que para quem vê o trabalho da mulher não deveria haver limites, o 
 que deveria ser levado em consideração é a capacidade da mulher, não importa 
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se (...) Mas no momento que o homem é machista, enquanto não se mudar essa 
cultura, o seu pensamento dele(...) eu não saberia dizer o percentual de homens 
que verem a mulher  ainda como a escrava da cozinha, ela tem que fazer só o 
trabalho da casa, e não participar da sociedade toda, eu acho que realmente  é 
necessário essa questão dos 30% até para poder garantir o mínimo. Agora eu 
acho que começa a mudar um pouco quando se volta para a educação dos filhos. 
Eu tenho dois filhos que não se envolvem muito,  mas um sempre diz: “Mãe eu 
acho que você tem que ir no conselho de saúde.” Tu tens que ir em tal lugar. 
Acho que os próprios filhos ajudam muito. Eu acho que a educação influencia. 
Talvez aí  possa começar a mudar lá nas escolas, desde o primeiro dia de aula. 
Começar por lá,  para daqui quem sabe... 10 ou 15 anos ou 20 até, possamos ter 
uma cultura mais igualitária, em uma sociedade mais fraternal, onde os homens e 
mulheres tinham direitos iguais, e que todos tinham a liberdade de definir as 
coisas,  seria eu acho uma sociedade muito melhor do que essa que nos estamos 
vivendo.   
 

AVELINO BERGHER ⇒ Escolhi este movimento por entender que é o que está mais próximo do 
 agricultor e por acreditar que através da organização é possível melhorar a 
qualidade de vida do trabalhador rural e viabilizar a sua atividade. Também sou 
filiado ao PT. 
⇒ Sem dúvida, a participação da mulher trouxe vida nova para o Movimento 
 Sindical pois com a sua presença o STR passou a fazer parte da família do 
agricultor. Pela característica da mulher em ser mais persistente e determinada 
teve uma grande contribuição nas conquistas obtidas. Antes o STR era 
considerado coisa só de homem, agora de toda a família. 
⇒ A participação da mulher nos últimos anos se deu em todos os setores onde 
 ante eram somente ocupadas pelo homem. Na igreja, hoje temos mulheres 
ministras da Eucaristia. Houve avanços mas ainda falta muito para chegar a uma 
igualdade, prova disso é que poucos municípios conseguiram eleger mulheres 
vereadoras ou até prefeitas. 
⇒ Eu avalio que a mulher é mais determinada e persistente que o homem não 
 vejo na mulher um ser inseguro. Para mim o que falta para certa mulheres é 
coragem de assumir o seu verdadeiro lugar, esta  falta de coragem provém da 
própria educação a que  foi submetida sempre achando que seu lugar é dentro de 
casa. 
⇒ Não. O que mais existe é falta de iniciativa da própria mulher e uma maior 
 união entre elas para poder adquirir a confiança na conquista de espaços dentro 
da sociedade. 
⇒ Talvez pelo fato de estarem fora a maior parte do tempo, o pouco tempo 
 que sobra é aproveitado em dobro, tanto nas brincadeiras e na educação dos 
filhos como nos afazeres domésticos. Quanto a afetividade e a sexualidade, a 
partir do momento que a mulher tem sua independência financeira, melhora sua 
auto estima e também se lado afetivo. 
⇒ Sabendo das dificuldades que existem em determinados locais de se abrir 
 espaço para a participação da mulher, vejo como um avanço da mulheres que 
conseguem assegurar com isso o início da sua participação, com certeza o 
espaço ocupado pelas mulheres seria bem menor se não houvesse o 
estabelecimento da cota mínima. 
 

OBS: Não houve qualquer tipo de correção ou alteração nestes depoimentos. 
Anexo 5 

  
 
5. 5 - O Grito da Terra Brasil tem  Como Temática os Seguintes Eixos 
 
Eixo 1 – Política Agrícola: 

Tema 1: Apoio à produção agrícola familiar, PRONAF crédito, serviços de apoio à produção.  
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Tema 2: Desenvolvimento rural sustentável: Instrumentos de desenvolvimento rural e controle 
social das políticas públicas. 
Eixo 2 – Reforma Agrária: 

Tema 1 : Acesso à terra: contra a mercantilização da reforma agrária. 
Tema 2: Desenvolvimento dos assentamentos: Qualidade e sustentabilidade dos projetos de 

assentamentos.  
Tema  3: Recursos: garantir recursos financeiros suficientes à execução da reforma agrária.  
Tema 4:Valorização da mulher na R.A: Combate à discriminação no acesso à terra e a 

documentação. 
Eixo 3 – Assalariados  e assalariadas rurais:  

Tema 1: Fiscalização: Ampliação de ações de fiscalização em todos os estados. 
Tema 2: Comissões de conciliação prévia. 
Tema 3: Campanha Nacional de Prevenção pela segurança do transporte e por alojamento digno 

para trabalhadores e trabalhadoras rurais; Campanha nacional de prevenção contra os riscos pelo contato 
com agrotóxicos; Programa de alimentação do  trabalhador e da trabalhadora – PAT; Políticas em defesa 
dos assalariados e assalariadas rurais; Melhoria dos salários; Programa de integração social; Acesso aos 
recursos do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador; Melhoria e fiscalização das condição de trabalho 
das assalariadas rurais. 
Eixo 4 - Políticas Sociais: 

Tema 1: Previdência social – Estrutura e funcionamento do INSS; Acesso aos órgãos da 
previdência; Assalariados rurais temporários; Alteração da legislação previdenciária.  

Tema 2: Assistência social: Acesso aos benefícios da assistência social, com qualidade. 
Tema 3: Direito à saúde; Campanhas preventivas no meio rural; Mecanismos de controle social. 
Tema 4: Educação:  
4.1 – Acesso à educação em todos os níveis – ensino infantil e pré; educação de jovens e adultos; 

ensino fundamental – 1ª à 8ª séries; ensino médio, ensino de 3º grau; Escolas famílias e casa familiar 
Rural; escolas agrotécnicas. 

4.2 – Abrangência da formação profissional - melhoria e ampliação da formação 
Profissional. 
 4.3 – Programa bolsa escola - Combate à evasão escolar e ao trabalho infantil. 
 4.4 –Mecanismo de controle social: participação do MSTTR no Controle social sobre as políticas 
educacionais. 
 4.5 – Combate à violência: Contra qualquer tipo de violência e impunidade no campo e a todas 
as formas de discriminação social e de gênero, raça e etnia. 
 4.6 – Financiamento de habitação: Criação de um  programa nacional para habitação no meio 
rural.  

Já se tem várias conquistas contabilizadas e que têm servido, no mínimo para manter o agricultor 
familiar na sua propriedade, mas para uma grande número de família, têm melhorado a qualidade de vida. 
• PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tem sido um crédito 

diferenciado, que vem atender as especificidadades da pequena propriedade. Esse crédito foi 
ampliado de 96 a 97 para a questão de investimento. 

•  Os juros que inicialmente foram de 12% ao ano passaram para 5.75 % a . a . 
• O PRONAFINHO – Crédito Diferenciado para a Agricultura Familiar.  
• O PRONAF  Infra – Estrutura, que atendeu 1018 municípios no Brasil, e 57 em nosso Estado. 
• Chamou a atenção para a importância,  ampliando o debate sobre a agricultura familiar em todo o 

país mostrando inclusive as diferenças entre ela e o latifúndio, solidificando assim o conceito de 
agricultura familiar no Brasil. 

• Garantiu os direitos constitucionais. 
• Ampliou o debate sobre Reforma Agrária, propiciando avanços na legislação fundiária. 
• Também ampliou o debate sobre  educação no meio rural. 
• Além de ser atualmente um forte instrumento para implantação e implementação do PADRS.  
• Desse ano, 2001, já conseguiu-se em nível estadual a verba de um milhão de reais à fundo perdido, 

para  habitação no meio rural, 
• Constituiu um Fórum permanente de discussão e de ações sobre a educação no meio rural.  
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Anexo 6 
 

5. 6 - As Ações Afirmativas Concretizadas pela Organização das Mulheres 

Trabalhadoras Rurais, no  MSTTR 

 
 PROPOSIÇÕES        INSTRUMENTOS   CONQUISTAS 
1 . Criação de espaços específicos 
para as trabalhadoras rurais dentro 
do MSTTR, que é a CEMTR, em 
todas os níveis da estrutura 
estadual, regional e municipal. 

• Reuniões específicas, 
 seminários, encontros, 
manifestações, palestras, oficinas, 
materiais didáticos e qualquer 
outro tipo de atividades ligadas à 
questão da mulher. 

• Número crescente de mulheres
 sindicalizadas,  maior consciência 
da importância da mulher na 
sociedade. 

2 . A luta pelo empoderamento das 
trabalhadoras rurais. 

• Cursos que despertem a auto- 
 estima e a autoconfiança das 
trabalhadoras rurais a fim de que 
elas se sintam capazes de assumir o 
que lhes é proposto.  

• Garantiu  a ocupação de 
 espaços nas instâncias de poder do 
MSTTR e assim a valorização e 
reconhecimento social dessa 
profissional. 

3. Redigir material escrito,  
específico para mulheres. 

• Através de revistas,  panfletos, 
 Relatórios, cartilhas, entre outros.  

• Mulheres conscientes de seus 
 direitos e mais preparadas mais 
para desempenhar suas funções nos 
cargos ocupados, com isso fazendo 
uma interlocução com a sociedade 
mais qualificada.  

4. Inserir em todo e qualquer 
material escrito, como as 
correspondências, os relatórios, 
Trabalhadores e trabalhadoras, 
bem como na comunicação oral 
nas assembléias citar também a 
presença da mulher. 

• Linguagem escrita e falada.  • Valorização, reconhecimento e
 Respeito, demonstrando que a 
trabalhadora está presente e 
incluída no MSTTR. 

5. Saber usar os espaços no 
MSTTR, nas manifestações, 
assembléias, cursos, e também na 
mídia  - rádio, televisão e jornal. 

• Cursos específicos de 
 comunicação no feminino. 

• A visibilidade da mulher 
 através de uma comunicação 
qualificada e de um linguajar 
adequado. 

6. Garantir a participação na 
política partidária das mulheres 
trabalhadoras rurais. 

• Propor discussões sobre a 
 importância desses espaços, que 
atualmente deixam a desejar no 
que tange à área rural, 
principalmente quando se refere à 
trabalhadora rural.  

• Maior atendimento das 
 necessidades do meio rural. Como 
no caso da preocupação com o 
meio ambiente, saneamento básico, 
educação e infra-estrutura das 
comunidades rurais, entre outras 
questões.  

7. Garantir, nos espaços de poder 
do MSTTR, a presença das 
mulheres. 

• Quota de no mínimo 30% nas 
 diretorias de todas as instâncias do 
MSTTR, como também de 50% 
nos eventos de formação. Foi essa 
a resolução do 7º e 8º CNTTR, na 
CONTAG/DF. 
• Na FETAG/RS,  foi aprovada, 
 em assembléia geral da categoria, 
a quota de no mínimo 30% na 
próxima eleição da entidade. 
Aprovada na assembléia do dia 
12/12/2001. 

• Maior participação das 
 mulheres, inclusão de sua maneira 
de ver o mundo sob ótica de 
gênero, mais esclarecidas, novas 
frentes e bandeiras de lutas que 
passavam despercebidas pelos 
dirigentes sindicais, necessárias 
dentro do MSTTR. 
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8. Garantir coordenação e 
 Específica para questões de 
gênero. 

• Criação do cargo de 
 Coordenadora das mulheres 
trabalhadoras rurais, que será eleita 
com função específica. 

• Garantia da continuidade do 
 trabalho específico para a mulher, 
já que o cargo é específico. 

9. Material  didático  especifico 
  anual para se trabalhar com as 
mulheres. 
 

• Revista da mulher que já está 
 na 5ª edição, esse ano mais 
especial como fruto do esforço das 
lideranças que ajudaram a construir 
a revista.  

• Propicia  e garante que sejam 
 conhecidos e discutidos os pontos 
de vista das mulheres e o que elas 
são capazes de fazer. É uma 
maneira de valorizar seus 
conhecimentos  e com isso 
incentivar o trabalho de base. 

10. Campanha de documentação • A primeira conquista foi há 
 mais de uma década, quando a 
trabalhadora rural do estado 
conseguiu, através de uma lei, o 
direito de colocar o seu nome no 
bloco de produtor. A partir daí 
continuou a luta para que todas 
façam seus documentos.   

• Em primeiro lugar melhora da 
 auto-estima da mulher por sentir-
se cidadã. Segundo, uma questão 
de praticidade, de assumir-se como 
profissional, como gente, de 
demarcar sua existência na 
sociedade e buscar seus direitos.   
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