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RESUMO

O objetivo central deste trabalho foi analisar o papel da mulher no trabalho rural e na atividade doméstica 
enquanto trabalho. Para esse fim, a metodologia adotada foi o método dedutivo. Em relação aos objetivos, 
a pesquisa classificou-se no caráter explicativo, uma vez que a preocupação central foi à identificação de 
fatores que determinam ou que contribua para elucidação de fenômenos, aprofundando o conhecimento 
da realidade. O procedimento utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi à pesquisa bibliográfica. 
A partir das análises dos textos obtidos, pode-se considerar finalmente que a mulher rural, com base 
na pluriatividade, para adequar a agricultura familiar à nova ordem produtiva capitalista e tecnológica, 
passou a trabalhar pesado na roça, nas hortas e quintais, atuando também nas lavouras, nas ordenhas, 
produção de queijo, doces entre outros, a ponto de comercializar as produções excedentes. Passou 
também, com a sua produção a compor o PIB brasileiros, embora sem uma indicação distinta dessa sua 
participação. Entretanto, mesmo com essa evolução, ainda se percebe a mulher rural pouco valorizada 
na sua atividade produtiva e numa breve leitura da literatura socioeconômica de gênero, percebe-se certa 
inconclusão nos debates entre as atividades domésticas da mulher rural e a suas atividades produtivas 
no âmbito agrícola. 
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INTRODUÇÃO

Neste artigo, a ideia que precede a escrita é o fato de que, pelo menos de maneira imediata, os 
fatos sociais são resultantes do comportamento humano, assim como os fatos econômicos derivam do 
comportamento econômico, para a aquisição de bens (SCHUMPETER, 1997).
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Nesse contexto, a mulher, especialmente a mulher rural, que é foco deste estudo, poderia ser 
descartada dessa noção do comportamento humano e dos fatos econômicos? Acreditamos que não e 
procuramos demonstrar essa afirmação, no decorrer do trabalho.

Atualmente, no Brasil, afirmar que a agricultura familiar é responsável por mais de 1/3 do valor 
bruto de alimentos produzidos, chegando a representar cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) 
agrícola, tornou-se um tema recorrente. Porém, pouco se conhece sobre a parcela de contribuição da 
mulher para essa representação produtiva no país (SILVA; SCHIDER, 2010).

Dessa forma, entendemos ser de significativa importância estudar a mulher, face às modificações 
do seu papel no âmbito familiar rural, uma vez que já é percebida a pluriatividade das atividades assumidas 
por ela dentro e fora do lar (SOUZA; VIEGAS, 2002), no intuito de ajudar na renda familiar rural. Isto 
é, estudar a mulher inserida no trabalho rural.

Diante do exposto, o objetivo geral proposto passou a ser analisar o papel da mulher no trabalho 
rural e na atividade doméstica enquanto trabalho.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo como método amplo de pesquisa, bem como de evolução do 
conhecimento foi o método dedutivo. Mesmo porque, conforme esclarece Severino (1991), a metodologia 
deve possuir abordagem de um único tema, exigindo uma pesquisa própria da área de conhecimento em 
que se situa.

Em relação aos objetivos, a pesquisa classifica-se no caráter explicativo, uma vez que a preocupação 
central é a identificação de fatores que determinam ou que contribua para elucidação de fenômenos, 
aprofundando o conhecimento da realidade. O procedimento utilizado para o desenvolvimento da 
pesquisa foi a pesquisa bibliográfica.

Importa-se ressaltar que, talvez, sendo o tema ainda embrionário no Brasil, percebeu-se que a 
literatura sobre o assunto ainda é escassa, destacando-se que a grande maioria dos trabalhos científicos 
sobre o assunto, têm origem em estudos do Rio Grande do Sul.

DESENVOLVIMENTO

Mudanças no cenário agrícola familiar

Historicamente, a identidade da mulher do campo, até algum tempo, ancorava na vida familiar 
doméstica, ou seja, no casamento, na maternidade, nas atividades domésticas entre outras.

Segundo Silva e Schneider (2010), no Brasil, parte significativa de estudos que aborda a mulher 
rural tende a vê-las dentro da unidade produtiva, numa condição de trabalhadoras sem remuneração e 
consequentemente com pouca valorização. Mesmo que os estudos destaquem a situação de desigualdade 
das mulheres em relação aos homens rurais, realçando sua importância nos trabalhos agrícolas, no 
fortalecimento da renda familiar, ainda apresentam lacunas em relação às situações opostas ou mesmo 
de alternativas para a solução dessas desigualdades.

Entretanto, muitas mudanças ocorreram no meio rural, a partir da integração do capitalismo na 
agricultura, principalmente, as de características tecnológicas, fazendo com que o agricultor familiar 
se adaptasse, recriando novas formas produtivas e de reprodução social. Isso fez com que o meio rural 
deixasse de ser sinônimo de agricultura, tornando-se um meio de se diversificar a produção, a chamada 
pluriatividade, entendida como uma combinação entre atividades agrícolas e não agrícolas (GODOY; 
WIZNIEWSKY, 2013). 

A mudança ocorrida em decorrência do processo de modernização agrícola no Brasil levou o 
país à condição de um dos maiores produtor e exportador de produtos agrícolas, pelos altos índices 
de produtividade e também de comercialização no mercado mundial. Porém, a metodologia de 
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desenvolvimento não levou em consideração os aspectos a sustentabilidade ambiental, bem como a 
igualdade social (SOUZA; VIEGAS, 2002). As autoras evidenciara nos seus estudos um deslocamento 
do agricultor familiar em relação a agroindústria afirmando que 

A herança de tal modelo de desenvolvimento produziu uma divisão entre os agricultores no 
meio rural brasileiro. De um lado encontram-se agricultores altamente integrados à indústria 
e à modernização da agricultura, e de outro, agricultores que vivem de uma economia de 
subsistência, comercializando excedentes, desenvolvendo mecanismos de assistencialismo e 
realizando outras atividades complementares, ou seja, uma territorialidade invisibilizada pelo 
Estado (SOUZA; VIEGAS, 2002, p. 2).

Nesse cenário, observa-se uma modernização que segrega e que exclui, deixando por consequência, 
agricultores familiares em dificuldades pela ausência de infraestrutura, difícil comercialização dos 
produtos e até, por falta de capital, contexto em que a realidade faz surgir a pluriatividade, no sentido de 
agregação da renda complementar (SCHAAF, 2003).

Diante disso e de outros fatores e fenômenos o meio rural, principalmente no segmento dos 
agricultores familiares, configurou-se um grande diferencial social. Enquanto empresas e famílias de 
posses acumulavam capital por via da utilização de máquinas e equipamentos rurais, a maioria das 
outras famílias passaram a sofrer o empobrecimento, passando a depender das transferências sociais 
ou da migração para os grandes centros, na tentativa de livrarem-se da exclusão do campo (SILVA; 
SCHNEIDER, 2010).

Pluriatividade rural no Brasil

A pluriatividade rural trata-se de uma ocorrência, que vem se manifestando cada vez mais frequente, 
a partir de uma combinação de atividades agrícolas e não agrícolas, que também está relacionada com 
as características familiares dos agricultores, presente e em conformidade com as dinâmicas locais, 
influenciando as possibilidades que estão disponíveis para os grupos de famílias (SILVA, 2009).

Compartilhando com esse mesmo entendimento,  Godoy e Wizniewsky  (2013), acrescenta que 
além de a pluriatividade rural ser um modelo de adaptação, é também uma estratégia utilizada por 
famílias agricultoras, face a uma nova ordem econômica, por meio da qual as famílias, com utilização de 
trabalhos agrícolas e não agrícolas fortalecem a renda familiar, melhora a qualidade de vida e promove 
o desenvolvimento rural.

A esses fatos e, com base na teoria do desenvolvimento econômico, Schumpter (1997) explica 
que: 

O campo dos fatos econômicos está assim, antes de tudo, delimitado pelo conceito de 
comportamento econômico. Todos devem, ao menos em parte, agir economicamente; cada um 
deve ser um “sujeito econômico” ou depender de um deles. Mas, tão logo os membros dos grupos 
sociais se tornam especializados ocupacionalmente, podemos distinguir classes de pessoas cuja 
atividade principal é o comportamento econômico ou os negócios, de outras classes em que o 
aspecto econômico do comportamento é eclipsado por outros aspectos (SCHUMPETER, 1997, 
p. 23).

Não obstante, nesse novo formato de pluriatividade Silva e Schneider (2010) entendem que o 
principal objetivo das famílias agricultoras não é a lucratividade, mas a garantia das suas necessidades, 
considerando assim, um equilíbrio entre produção e consumo. As autoras destacam, nesse contexto 
laboral familiar a ausência de salários para os indivíduos do grupo familiar. Para elas o equilíbrio interno 
se mede pelo tamanho da família e a quantidade de trabalhadores e não trabalhadores, bem como, pela 
sua capacidade produtiva. 
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Não obstante, por meio de atividades próprias realizadas pelas mulheres e relacionadas a 
esse mesmo campo rural, é que vem se construindo uma nova identidade, dando sentido às suas 
atribuições femininas e sua função social junto à instituição familiar e aos grupos sociais do seu entorno 
(ESMERALDO, 2008).

Para Souza e Viegas (2002), as mudanças ocorridas, fez com que as famílias remanescentes 
buscassem por uma nova configuração territorial rural, diversificando os produtos e as atividades 
agrícolas e não agrícolas, uma vez que ambas mostraram-se capazes de inserir os agricultores familiares 
nas atividades desenvolvidas, dando suporte financeiro às famílias, gerando melhoria da qualidade de 
vida e até mesmo motivando a fixação das famílias no campo.

A mulher, o trabalho rural e a pluriatividade no contexto do gênero

Antecipando as abordagens sobre a mulher, o trabalho rural e a pluriatividade, é relevante que 
consideremos a questão do gênero e nesse contexto, Santos (2002) esclarece, que existem identidades 
de características sexuais e identidades de gênero. A primeira é concebida pela classificações de 
características físicas, ou seja a partir de aspectos hetero, homo e bissexuais. A segunda se define em 
função das categorias masculino e feminino, embora haja outras categorias como, raça, etnia, religião 
entre outras. Para a autora:

A noção de “gênero” se relaciona com a cultura, sendo formadora e formada por ela, ou seja, é 
a forma como a sociedade lida com as diferenças entre os sexos. Nesta concepção, as diferenças 
entre comportamentos de homens e mulheres são resultantes da ação da cultura dominante sobre 
as representações e comportamentos de homens e mulheres (SANTOS, 2002, p. 41).

Nesse aspecto, o conceito de gênero busca considerar aquilo que é dado como natural, deixando 
entender que o papel da mulher no meio social, urbano ou rural, pode ter alterações em beneficio de 
todos (SILVA; SCHNEIDER, 2010). 

Ressalta-se que a divisão do trabalho e os papéis tanto dos homens quanto da mulheres na 
reprodução das famílias rurais é de grande importância, observando-se que no entendimento de diversos 
autores como Carneiro (2001), Silva e Schneider (2010),  Scott, Cordeiro e Menezes (2010), entre 
outros, o papel da mulher é fundamental para a reprodução familiar, uma vez que elas são transmissoras 
de valores sociais.

Segundo Godoy e Wizniewsky (2013) a agroindústria familiar, desperta o interesse de agregar 
valor aos produtos excedentes, que em muitos casos não se conseguiriam comercializar na forma in 
natura. Assim, as transformações artesanais, além de envolver toda a família no processo produtivo, 
proporciona uma alternativa econômica e social, principalmente, com o envolvimento da mulher, porém, 
não deixando de considerar também a participação de jovens e de idosos, o que valoriza o papel de todos, 
especialmente da mulher.

Nas últimas décadas, muitas das mudanças ocorridas em relação ao papel da mulher na sociedade 
estão enlaçadas à sua inserção no mercado de trabalho e também à valorização da atividade doméstica 
enquanto trabalho. Nesse sentido a pluriatividade passa a ter relevância no meio rural, por representar 
uma alternativa para a atividade agrícola para a mulher de todas as idades, valorizando o seu trabalho 
e, possibilitando autonomia e maior socialização, principalmente quanto o trabalho é exercido fora da 
propriedade (SILVA; SCHNEIDER, 2010). 

Entretanto, em relação à mulher, ainda há um subjugo por parte do gênero masculino em relação 
à sua posição na sociedade como um todo. Esse subjugo decorre da chamada dominação masculina, 
de uma hierarquia cultural “resultante daquilo que se define como violência simbólica, ou seja, uma 
violência exercida através de vias simbólicas, como a comunicação e o conhecimento e que por isso não 
é percebida sequer pelas suas vítimas (BOURDIEU, 2005, p. 9). O autor acrescenta que: 



8 9

A divisão sexual se mostra como natural, até inevitável. Ela está objetivada nas coisas, no mundo 
social e incorporada nos corpos e habitus, funcionando como sistemas de percepção, pensamento 
e ação. Isso porque existe uma concordância entre estruturas objetivas e cognitivas que leva a 
uma referência ao mundo que apaga as condições sociais que a torna possível, legitimando o 
arbitrário, como se fosse natural (BOURDIEU, 2005, p. 17).

Entretanto, pesquisa realizada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), afirma 
que durante o ciclo de 1992 a 2002, houve uma melhora genérica no acesso à educação tanto para homens 
quanto para mulheres de áreas urbanas e rurais, o que reduziu a taxa de analfabetismo, aumentando nos 
anos de estudo, e o mais importante, aproximando homens e mulheres (HEREDIA; CINTRÃO, 2006).

Pesquisa desenvolvida por Teixeira (1994) aponta que foi a partir dos anos de 1970 que as 
desigualdades de gênero na educação vai se revertendo. As mulheres vão se equiparando aos homens. 
Nas zonas rurais nos anos de 1980 a situação educacional das mulheres em relação aos homens se 
apresenta ligeiramente superior, observando-se uma taxa de analfabetismo maior entre os homens do 
que entre as mulheres.

Um outro fator que reduziu as desigualdades entre os gêneros no meio rural foi a inserção das 
mulheres rurais nos movimentos sociais, a esse respeito Heredia e Cintrão (2006, p. 6) esclarecem que:

Embora historicamente as mulheres participem das lutas e movimentos sociais no campo, a 
história de movimentos específicos de mulheres trabalhadoras rurais no Brasil é relativamente 
recente e é possível notar uma grande evolução do período imediatamente anterior à constituinte 
até os dias atuais. As primeiras organizações específicas de mulheres rurais datam do início dos 
anos 80, estimuladas principalmente pela igreja católica, movimento sindical e partidos políticos 
[...].

Heredia e Cintrão (2006), em seus estudos evidenciaram que, para as mulheres trabalhadoras no 
meio rural, as principais questões que as levaram a participar dos movimentos sociais estão ligadas a: 
(i) o reconhecimento da profissão de agricultoras, ao invés de simples domésticas, buscando estabelecer 
uma ruptura com a invisibilidade produtiva existente em detrimento do seu trabalho na agricultura; (ii) a 
luta por direitos sociais, incluindo-se o direito da aposentadoria e do salário maternidade; (iii) direito de 
sindicalização; (iv) acesso à terra, entre outros.

Com as organizações e mobilizações de mulheres trabalhadoras rurais, muitas reivindicações 
foram levadas ao Estado, e isso fez com que a partir de 1985 iniciassem os surgimentos de programas 
e de projetos que objetivavam a incorporação dos componentes de gênero em suas ações (TEIXEIRA, 
1994).

É importante destacar, não por acaso, houve coincidência entre o momento de mobilizações e 
reivindicações das mulheres do campo e o surgimento desses programas de incorporação da mulher 
(HEREDIA; CINTRÃO, 2006). Mesmo porque, em 1985, incentivado pelo Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher, o Ministério da Agricultura criou o Programa de Apoio à Mulher Rural, objetivando 
o estudo e o desenvolvimento de ações, que propiciassem melhores condições de trabalho para as 
mulheres rurais, inclusive a participação no processo de Reforma Agrária (BASTED, 2002).

No ano de 1988 é desenvolvido o Projeto de Apoio à Organização da Mulher Rural, no interior 
do Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, procurando sensibilizar e treinar os 
extensionistas na adoção de mulheres a nível local. Entretanto, foram ações que foram rompidas com o 
impeachment do então presidente Fernando Collor (TEIXEIRA, 1994).

Nas últimas décadas, observou-se avanços nas organizações rurais e de mulheres. Observou-se 
que, várias políticas voltadas para a população rural, mesmo sem um direcionamento exclusivo para 
a mulher, apresentaram resultados positivos no sentido de atenuar a desigualdade de gênero e social. 
Todavia, conforme enfatiza Brumer e Dos Anjos (2008), a agricultura de base familiar ainda tem marcas 
de divisão sexual do trabalho, em razão de raízes culturais históricas.
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De acordo com Faria (2009) a mulher rural ainda é subestimada pela sociedade e pouco reconhecida 
no conceito de trabalho formal. Complementando Herrera (2013) ressalta o trabalho da mulher rural 
como diversas atividades que são invisíveis aos olhos da sociedade, porém, suas atividades suplantam 
as prática vinculadas ao trabalho doméstico, pois elas realizam atividades efetivamente produtivas. Elas 
plantam, cuidam e colhem produtos para o consumo familiar, cuidam da ordenha de vacas, produzem 
queijo, pão, bolos, além de exercer outras práticas em pequena escala para comercialização dos produtos 
agrícolas e até processados como doces, temperos etc. 

Não obstante, ainda na realização de atividades com fins produtivos, a mulher rural é vista 
como mera ajudante, com baixa remuneração ou nenhuma, pois suas atividades, mesmo produtivas são 
percebidas como extensão das atribuições domésticas (BRUMER, 2004). 

Não se pode esquecer que no trabalho rural muitos homens e mulheres exercem suas atividades 
para o autoconsumo, ou seja, sem remuneração. No caso das mulheres, pesquisa organizada por Butto 
(2009), evidenciou que no Brasil, cerca de 80% das mulheres trabalhadoras não tem remuneração, 
enquanto os homem apresentam-se numa proporção menor de quase 1/3, o que não ocorre em nenhum 
outro setor de atividade. Essa realidade demonstrada representa a atividade rural mal paga ou sem 
rendimento (contabilizada pelo PIB), não tendo nenhuma ligação com a atividade doméstica, que não é 
contabilizada pelo PIB.

Muito embora as mulheres rurais trabalhem pesado na produção rural, nas roças, hortas e 
quintais, suas tarefas ainda são caracterizadas como trabalhos complementares, como simples ajuda 
familiar (BUTTO, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve por objetivo central analisar o papel da mulher no trabalho rural e na atividade 
doméstica enquanto trabalho. E no contexto histórico pode-se observar que no cenário agrícola familiar 
houve muitas mudanças, principalmente depois de uma integração do capitalismo no âmbito rural, com 
uma inserção tecnológica que promoveu uma desigualdade social excludente, levando muitas famílias 
ao êxodo e outras remanescentes a adaptarem-se a outras formas de trabalho.

Com isso, viu-se introduzir no meio rural familiar a pluriatividade, que resultou em dois efeitos 
distintos sendo: a associação em produção agrícola e não agrícola, e a inserção de todos os integrantes 
familiares à essas atividades, no intuito de melhorar a renda familiar e a qualidade de vida dos seus 
integrantes.

Observou-se que ao longo do tempo a mulher rural escolarizou mais que o homem, reduzindo a 
desigualdade de gênero. Passou a trabalhar pesado na roça, nas hortas e quintais, atuando também nas 
lavouras, nas ordenhas, produção de queijo, doces entre outros, a ponto de comercializar as produções 
excedentes. 

Passou também, com a sua produção a compor o PIB brasileiro, embora sem uma indicação 
distinta dessa sua participação.

Entretanto, mesmo com essa evolução, ainda se percebe a mulher rural pouco valorizada na 
sua atividade produtiva e numa breve leitura da literatura socioeconômica de gênero, percebe-se certa 
inconclusão nos debates entre as atividades domésticas da mulher rural e a suas atividades produtivas 
no âmbito agrícola.

Não obstante nessa mesma leitura é claramente percebido um fosso presente nas relações 
das atividades rurais familiares e as questões de gênero decorrentes da divisão de trabalho, haja vista 
que é grande o número de mulheres que trabalham incansavelmente com baixa ou sem nenhuma 
remuneração. 
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