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Resumo:  O objetivo desta comunicação é discutir a pesquisa “ ‘Médio 
Araguaia’: o cotidiano feminino de 1970 a 2000”, que analisa as conquistas 
sociais, políticas e econômicas, os impactos das ideias dos movimentos 
feministas e as adversidades pelas quais as mulheres do “Médio Araguaia”  
passaram. Para tanto comentamos, amparados pelas ideias de Scott, os 
conceitos “experiência”, essencialismo, determinismo biológico, abordagens 
descritivas, analíticas e relacionais. Aborda-se, também, a concepção de 
Lauretis a respeito da “diferença sexual” e da “tecnologia sexual”. Por fim, 
analisa a construção do movimento feminista no Brasil e o contexto histórico 
das três cidades que serão pesquisadas. 
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Apontamentos acerca da Pesquisa e da Categoria Gênero 

 

Este artigo almeja contribuir com as discussões que envolvem a 

categoria de análise gênero na região do “Médio Araguaia”. Nessa perspectiva, 

abordaremos a respeito da pesquisa científica intitulada “Cotidiano feminino no 

‘Médio Araguaia': as conquistas das mulheres de 1970 a 2000”, a qual 

pretende compreender as transformações ocorridas nas relações de gênero 

nas atuais cidades de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças no 

período compreendido entre as décadas de 1970 a 2000, analisando, em 

especial, as conquistas sociais, políticas e econômicas obtidas por essas 

mulheres, o impacto das ideias dos movimentos feministas sobre elas e as 

adversidades pelas quais elas passaram. 

Para tanto, levando-se em consideração que a atividade do 

pesquisador é norteada pelas indagações por ele realizada acerca do seu 

objeto de investigação, nos dedicaremos, no desenrolar desta pesquisa, a 
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responder os seguintes questionamentos: Como foi caracterizado o processo 

dos movimentos feministas ocorridos no Brasil? Podemos verificar reflexos das 

ideias dos movimentos feministas, ocorridos no Brasil, nas sociedades 

interioranas de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças de 1970 a 

2000? Se sim, de que forma eles influenciaram as mulheres dos municípios em 

análise? Como se caracterizou o processo de lutas por transformações diante 

das opressões sociais sofridas pelas mulheres nas três cidades selecionadas? 

Em quais instituições podemos visualizar a atuação feminina em posições de 

poder? As mulheres que atingiram cargos de decisão tinham autonomia ou 

eram meros “fantoches” nas mãos de homens da época? Quais os fatores 

sociais, políticos, econômicos, entre outros que contribuíram para essas 

conquistas? O fato de essas mulheres ter adquirido maior poder possibilitou a 

instituição, à qual elas pertenciam, um novo olhar acerca da condição 

feminina? 

Com essa pesquisa certamente não conseguiremos exaurir as 

discussões que abordam as mulheres na região em estudo, mas ao menos 

colaborar com a construção de material científico que analise as relações de 

gênero nesse contexto, bem como assegurar a preservação dessas 

informações. O desenvolvimento dessa pesquisa pautará em investigação 

bibliográfica, análise de documentos e entrevista oral.  

Quanto ao uso da entrevista oral e dos documentos escritos, Paul 

Thompson em “A voz do passado: História Oral” cita Jan Vansina, a qual diz 

que “toda evidência, escrita ou oral, que remonte a uma única fonte deve ser 

encarada com reserva; deve-se buscar uma corroboração para ela”. (VANSINA 

apud THOMPSON, 2002, p. 307) E Thompson comentando Vansina pondera: 

 

 

(...) essa máxima é de relevância maior no caso de tradição 
oral transmitida através de várias gerações, do que em relação 
à evidência imediata da história de vida. Quando houver 
discrepância entre evidência escrita e oral, não se segue que 
um dos relatos seja necessariamente mais fidedigno que o 
outro. A entrevista pode revelar a verdade que existe por trás 
do registro oficial. Ou, então, a divergência poderá representar 
dois relatos perfeitamente válidos a partir de dois pontos de 
vista diferentes, os quais, em conjunto, proporcionam pistas 
essenciais para a interpretação verdadeira. (2002, p. 307) 

 



 

No que tange à utilização da evidência oral nas pesquisas relativas às 

mulheres, Thompson contribui mencionando: 

 

Também neste caso é enorme o potencial da evidência oral, e 
suas possibilidades mal começam a ser exploradas. Até bem 
pouco tempo, a história das mulheres foi ignorada pelos 
historiadores, em parte porque a vida delas, ligada ao lar ou ao 
trabalho desorganizado ou temporário, muito frequentemente 
transcorreu sem ser documentada. (2002, p. 134) 

 

 

Michelle Perrot em “Práticas da Memória Feminina” ratifica o 

posicionamento de Thompson argumentando que em função da invisibilidade 

feminina nos registros escritos ao longo da história fez-se necessário o uso do 

testemunho oral (1989, p. 17) e ainda complementa dizendo que é por conta da 

ausência de evidências escritas das mulheres que “(...) o desenvolvimento 

recente da história dita ‘oral’ é de certo modo uma revanche das mulheres.”. 

(1989, p. 8)  

Levando-se em consideração essa discussão, realizaremos entrevista 

com mulheres que conquistaram espaço de decisão em instituições públicas, 

privadas e filantrópicas, no intuito de acessar por meio das suas memórias as 

respostas para as indagações que norteiam essa pesquisa. Entendemos aqui 

que com a pesquisa oral teremos a percepção de cada entrevistado (a) acerca 

do tema em reflexão e de modo algum adotaremos essas experiências de 

forma ingênua sem analisá-las cuidadosamente ou as entendendo como 

verdades absolutas.  

Compreende-se que memória, conforme menciona Le Goff “(...) é um 

elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual e coletiva, 

cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das 

sociedades de hoje (...)” (1996, p. 476), portanto a memória coletiva não é 

simplesmente uma conquista, mas sim instrumento de poder.   

As experiências dessas mulheres devem ser adotadas como o “ponto 

de partida” das discussões a serem levantadas na pesquisa e não como o 



“ponto de chegada”. Nessa perspectiva, Scott menciona no artigo “A 

invisibilidade da experiência”, o cuidado que se deve ter ao utilizar o conceito 

“experiência”:  

 

 

Tornar visível a experiência de um grupo diferente expõe a 
existência de mecanismos repressivos, mas não sua lógica ou 
seus funcionamentos internos; sabemos que a diferença existe, 
mas não a entendemos como constituída em relação mútua. 
Por isso precisamos nos referir aos processos históricos que, 
através do discurso, posicionam sujeitos e apresentam suas 
experiências. Não são indivíduos que têm experiência, mas sim 
os sujeitos que são constituídos pela experiência. Experiência 
nesta definição torna-se, então, não a origem de nossa 
explanação, não a evidência legitimadora (porque vista ou 
sentida) que fundamenta o que é conhecido, mas sim o que 
procuramos explicar, sobre o que o conhecimento é 
apresentado. Pensar sobre a experiência desse modo é 
historicizá-la, bem como historicizar as identidades que ela 
produz. (1998, p. 304) 

 

 

Ressaltamos ainda a importância de que a história das mulheres seja 

estudada em uma perspectiva relacional superando assim abordagens 

descritivas com visões generalizantes e essencialistas. Scott no artigo “Gênero: 

uma categoria útil de análise histórica” alerta para essa questão, ressaltando 

que as reflexões da maioria das (os) estudiosas (os) das mulheres podem ser 

separadas em dois grupos diferentes. A primeira por não se preocuparem em 

explicar, mas simplesmente descrever, Scott define como sendo “(...) 

essencialmente descritiva, refere-se à existência de fenômenos ou realidades 

sem interpretá-los, explicá-los ou atribuir-lhes uma causalidade (1995, p.7)” e o 

“(...) segundo uso é de ordem causal: ela elabora teorias sobre a natureza dos 

fenômenos e das realidades, buscando como e porque assumem a forma que 

têm. (1995, p.7)” 

Acompanhando as pontuações de Scott, acerca da forma descritiva 

que algumas e alguns historiadoras (es) escrevem a História das mulheres, 

Louise A. Tilly no artigo “Gênero, História das Mulheres e História Social” apóia 

as críticas de Scott mencionando que “Joan Scott lamenta, com razão, que a 

maior parte da história das mulheres não ‘coloca em discussão’ o uso dos 



conceitos dominantes da disciplina, explicando isto pelos ‘limites da abordagem 

descritiva’.”(1994, p. 40)  

Seguindo em sua argumentação, Tilly, estudiosa do campo da História 

Social, evidencia a necessidade de abordagens analíticas e relacionais nos 

trabalhos que envolvam a História das Mulheres. Nessa perspectiva, manifesta 

seu pensamento da seguinte forma: 

 

 

Agora que os fatos da vida das mulheres se tornaram "fatos da 
história", é importante analisá-los e discutir explicitamente 
aquilo que eles permitem modificar nos outros domínios da 
história. Os melhores trabalhos sobre história das mulheres, 
dos quais citei uma parte, não estudam a vida das mulheres de 
uma maneira isolada: eles se esforçam por vincular estas vidas 
a outros temas históricos, como o poder das idéias ou as forças 
que governam as transformações estruturais. Procedendo 
desta maneira, a história das mulheres já mudou nossa 
percepção do que é importante na história. (1994, p. 41) 

 

 

E insistindo na ideia de que as (os) historiadoras (es) das mulheres 

devem adotar uma abordagem analítica em suas pesquisas, problematizando 

as questões que estão analisando, Tilly apresenta o seguinte argumento: 

 

 

Entretanto, trato aqui de um outro tipo de relação com a 
problemática atual da história, a questão da explicação. Afim 
de obter mais do que o simples reconhecimento das suas 
descobertas como "fatos históricos", os (as) historiadores(as) 
das mulheres devem tornar sua metodologia mais analítica na 
sua própria perspectiva e mostrar como seus resultados 
contribuem para a explicação de problemas mais gerais, 
estejam eles já na agenda da história, ou sejam eles facilmente 
compreensíveis do ponto de vista dos principais conceitos da 
disciplina. Ambas as abordagens, a descritiva e a analítica, 
deveriam figurar no campo da história das mulheres. O que 
entendo por uma abordagem que resolva problemas 
analíticos? Não que os(as) historiadores(as) devam colocar 
questões "mais amplas" - as questões que são também 
colocadas nos outros domínios da história (ainda que eu 
também pense isto, tal não é o meu propósito aqui)-, mas que 
os(as) historiadores(as) das mulheres devem problematizar 
suas questões. (1994, p. 41 e 42) 

 

 



Outro aspecto fundamental no estudo da História das Mulheres refere-

se à necessidade de se romper com o determinismo biológico. Scott ainda no 

artigo “Gênero: uma categoria útil de análise histórica” problematiza as 

definições indicadas em dicionários para o termo “gênero”. Posteriormente, no 

intuito de apresentar a utilização do termo ela argumenta:  

 

 

No seu uso mais recente, o “gênero” parece ter aparecido 
primeiro entre as feministas americanas que queriam insistir na 
qualidade fundamentalmente social das distinções baseadas 
no sexo. A palavra indicava uma rejeição ao determinismo 
biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença 
sexual”. O “gênero” sublinhava também o aspecto relacional 
das definições normativas de feminilidade. As que estavam 
mais preocupadas com o fato de que a produção dos estudos 
femininos centrava-se sobre as mulheres de forma muito 
estreita e isolada, utilizaram o termo “gênero” para introduzir 
uma noção relacional no nosso vocabulário analítico. Segundo 
esta opinião, as mulheres e os homens eram definidos em 
termos recíprocos e nenhuma compreensão de qualquer um 
poderia existir através de estudo inteiramente separado. (1995, 
p.5) 

 

 

Scott é clara ao mencionar a intenção das (os) teóricas (os), que 

iniciavam as discussões no campo do gênero, em desconstruir com o 

determinismo biológico. Essa afirmação nos remete as palavras de Joana 

Pedro: 

 

 

Em português, como na maioria das línguas, todos os seres 
animados e inanimados têm gênero. Entretanto, somente 
alguns seres vivos têm sexo. Nem todas as espécies se 
reproduzem de forma sexuada; mesmo assim, as palavras que 
as designam, na nossa língua, lhes atribuem um gênero. E era 
justamente pelo fato de que as palavras na maioria das línguas 
têm gênero mas não têm sexo, que os movimentos feministas 
e de mulheres, nos anos oitenta, passaram a usar esta palavra 
“gênero” no lugar de “sexo”. Buscavam, desta forma, reforçar a 
idéia de que as diferenças que se constatavam nos 
comportamentos de homens e mulheres não eram 
dependentes do “sexo” como questão biológica, mas sim eram 
definidos pelo “gênero” e, portanto, ligadas à cultura. (2005, 
p.78) 

 



 

Acerca desse ponto temos ainda os estudos de Margareth Rago em 

“Epistemologia feminista, gênero e história”, a qual elucida: 

 

 

(...) as teóricas feministas propuseram não apenas que o 
sujeito deixasse de ser tomado como ponto de partida, mas 
que fosse considerado dinamicamente como efeito das 
determinações culturais, inserindo em um campo de complexas 
relações sexuais e étnicas. Portanto, em se considerando os 
“estudos da mulher”, esta não deveria ser pensada como uma 
essência biológica pré-determinada, anterior à História, mas 
como uma identidade construída social e culturalmente no jogo 
das relações sociais e sexuais, pelas práticas disciplinadoras e 
pelos discursos/saberes instituintes. Como se vê, a categoria 
do gênero encontrou aqui um terreno absolutamente favorável 
para ser abrigada, já que desnaturaliza as identidades sexuais 
e postula a dimensão racional do movimento constitutivo das 
diferenças sexuais. (1998, p.27) 

 

 

Tereza de Lauretis em “A tecnologia de gênero” argumenta que “O 

conceito de gênero como diferença sexual tem servido de base e sustentação 

para as intervenções feministas (...)” (1994, p. 206) e posteriormente 

acrescenta “Em colaboração e interdependência com tais intervenções, 

elaboraram-se práticas e discursos específicos e criaram-se espaços sociais 

(espaços ‘gendrados’(...)) nos quais a própria diferença sexual pudesse ser 

afirmada (...)” (1994, p. 206) 

Permanecendo no mesmo raciocínio, Lauretis pondera que gênero 

como “diferença sexual” se torna uma limitação ao pensamento feminista, 

dividindo essa limitação em duas. A primeira é que entender gênero como 

“diferença sexual” limita “(...) o pensamento crítico feminista ao arcabouço 

conceitual de uma oposição universal do sexo (...) o que torna muito difícil, se 

não impossível, articular as diferenças entre mulheres e Mulher, isto é, as 

diferenças entre as mulheres ou (...) nas mulheres.” (1994, p. 207). E em 

segundo “(...) é que ele tende a reacomodar ou recuperar o potencial 

epistemológico radical do pensamento feminista sem sair dos limites da casa 

patriarcal (...)” (1994, p. 207-208) Para Lauretis, “potencial epistemológico 

radical” significa: 



 

 

(...) a possibilidade, já emergente nos escritos feministas dos 
anos 80, de conceber o sujeito social e as relações da 
subjetividade com a socialidade de uma outra forma: um sujeito 
constituído no gênero, sem dúvida, mas não apenas pela 
diferença sexual, e sim por meio de códigos lingüísticos e 
representações culturais; um sujeito “engendrado” não só na 
experiência de relações de sexo, mas também nas de raça e 
classe: um sujeito, portanto, múltiplo em vez de único, e 
contraditório em vez de simplesmente dividido. (1994, p. 208) 

 

 

No intuito de defender a relevância de se ter um conceito de gênero 

que não esteja tão vinculado a “diferença sexual”, Lauretis realiza a seguinte 

contribuição: 

 

 

Para poder começar especificar este outro tipo de sujeito e 
articular suas relações com um campo social heterogêneo, 
necessitamos de um conceito de gênero que não esteja tão 
preso à diferença sexual a ponto de virtualmente se confundir 
com ela, fazendo com que, por um lado, o gênero seja 
considerado uma derivação direta da diferença sexual como 
um efeito de linguagem, ou como puro imaginário – não 
relacionado ao real. Tal dificuldade, ou seja, a imbricação de 
gênero e diferença(s) sexual(ais), precisa ser desfeita e 
desconstruída. Para isso, pode-se começar a pensar o gênero 
a partir de uma visão teórica foucaultiana, que vê a sexualidade 
como uma “tecnologia sexual”; desta forma, propor-se-ia que 
também o gênero, como representação e como auto-
representação, é produto de diferentes tecnologias sociais, 
como o cinema, por exemplo, e de discursos, epistemologias e 
práticas críticas institucionalizadas, bem como das práticas da 
vida cotidiana. (1994, p. 208) 

 

 

Após essa breve apresentação das discussões teóricas que norteiam 

diversos trabalhos relativos às mulheres e que certamente estão orientando a 

pesquisa que venho desenvolvendo, mencionaremos a respeito das conquistas 

femininas, em especial aquelas obtidas por meio dos movimentos feministas no 

Brasil e por fim, abordaremos acerca do contexto histórico das cidades objeto 

dessa pesquisa no período de 1970 e 2000. 

  



Movimento feminista no Brasil e o “Médio Araguaia”: br eve 
contextualização histórica 

A princípio, no intuito de melhor compreendermos a condição das 

mulheres na região do “Médio Araguaia” faz-se interessante levantarmos de 

forma sucinta as conquistas feministas em nível de Brasil.  

É sabido que o movimento a favor da emancipação das mulheres no 

Brasil foi largamente influenciado pela luta das mulheres da Europa e dos 

Estados Unidos da América, as quais obtiveram inúmeras aquisições 

institucionais ao longo das décadas de 1950 a 1980. 

Apesar da influência das ideias feministas da Europa e do Hemisfério 

Norte da América sobre o Brasil, o panorama aqui era totalmente distinto. 

Conforme Celi Regina Jardim Pinto, na obra “Uma história do feminismo no 

Brasil”, até por volta da década de 1970, o que podemos vislumbrar no Brasil 

são movimentos de mulheres, composto por mulheres de diferentes classes 

sociais, as quais não vislumbravam alterações nas relações de papéis sociais, 

não lutavam contra a opressão feminina, não apresentavam cunho político em 

suas reivindicações, sendo assim um movimento que trazia propósitos distintos 

daqueles denominados feministas e que estavam ocorrendo na Europa e nos 

Estados Unidos. (2003, p. 43) 

Nas décadas que antecede 1970, mulheres como Leolinda Daltro, 

Bertha Maria Júlia Lutz, Maria Lacerda de Moura, Romy Medeiros 

protagonizaram lutas em prol da isonomia entre homens e mulheres e muitas 

foram às conquistas obtidas, entre as quais é imperioso destacar a conquista 

do direito ao voto feminino, contudo, foi a partir de 1970 que “(...) assistimos à 

emergência de um expressivo movimento feminista, questionador não só da 

opressão machista, mas dos códigos da sexualidade feminina e dos modelos 

de comportamento impostos pela sociedade de consumo.” (RAGO, 2003, p.1) 

O movimento feminista no Brasil, então, nasceu em um momento de 

intensa instabilidade política promovida pelo Regime Militar. Com o Governo 

Médici, a partir de 1969, iniciam-se os chamados “anos de chumbo”, 

principalmente por conta das restrições presentes no Ato Institucional nº 5. O 

AI nº 5 instituiu maior medo a um país que já estava assistindo a injustificadas 



cassações de mandatos políticos, suspensão de direitos políticos, invasão de 

instituições de ensino, expulsão de funcionários do serviço público sem 

nenhuma motivação plausível, torturas, prisões, exílios entre outras atrocidades 

injustificadas.  

Nesse cenário qualquer movimentação que aparentasse ser de cunho 

político seria entendida como grave ameaça ao Governo, mesmo assim a partir 

da década de 1970 surgem em São Paulo e no Rio de Janeiro “(...) os 

primeiros grupos feministas inspirados no feminismo nascente no hemisfério 

norte: eram grupos de reflexão, informais, que reuniam mulheres que se 

conheciam anteriormente e tinham um caráter bastante privado.” (PINTO, 

2003, p. 49) Esses grupos, em sua maioria, eram criados por mulheres que 

haviam obtido contato com os ideais feministas fora do Brasil, sendo composto, 

por exemplo, por militantes de esquerda e intelectuais. 

Com o surgimento desses grupos feministas no Brasil iniciam-se 

também a criação das associações feministas como as citadas por Margareth 

Rago em “Os feminismos no Brasil: dos ‘anos de chumbo’ à era global”: 

 

 

(...) o Centro Brasileiro da Mulher , no Rio de Janeiro, a 
Associação de Mulheres , de São Paulo, futuramente 
denominada “Sexualidade e Política” , o Coletivo Feminista  
do Rio de Janeiro, o Coletivo Feminista  de Campinas, SOS 
Violência  de São Paulo, o SOS Campinas , o SOS Corpo , no 
Recife, o Maria Mulher , em João Pessoa, o Brasília Mulher , o 
Brasil Mulher , o Grupo “Sexo Finalmente Explícito” , o 
Centro de Informação da Mulher – CIM , de São Paulo, entre 
outros.  (2003, p. 02) 

 

 

No final da década de 1970 o cenário político no Brasil sofre 

modificações, haja vista que os militares já não mais conseguiam manter o 

rígido modelo de governo, e com Geisel e depois com Figueiredo percebemos 

ações que direcionavam para uma abertura política cedendo assim às 

pressões dos movimentos de esquerda. 

A abertura política possibilitou aos brasileiros um sentimento de maior 

liberdade o que estimulou a movimentação de diferentes grupos sociais na 

defesa de seus direitos. Soma-se a essa liberdade de ação e expressão à 



anistia política que permite o retorno dos exilados ao Brasil, os quais chegavam 

com concepções permeadas pelos ideais dos países em que estavam exilados. 

É nesse contexto de redemocratização que o movimento feminista 

adota novos rumos, conforme assinala Margareth Rago: 

 

 

Somente depois desse primeiro momento de afirmação do 
feminismo enquanto movimento social e político que lutava 
pelos direitos das mulheres, mas que também se colocava na 
luta pela redemocratização do país, é que as feministas 
passaram a propor uma nova concepção da política, ampliando 
os próprios temas que constituíam o campo de enunciações 
feministas na esfera pública. (2003, p. 02) 

 

 

Após o processo de redemocratização do Brasil é possível 

observarmos a permanência das feministas na luta pela defesa dos direitos das 

mulheres. Criam-se Conselhos como o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher – CNDM – que mobilizou grupos feministas no sentido de realizarem 

propostas que defendessem direitos para as mulheres na Constituinte de 1988. 

Interessante ressaltar que as atividades feministas ainda 

permaneceram na ativa mesmo após a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil em outubro de 1988. A partir desse momento, 

as mulheres passaram a se organizar no sentido de concretizar os direitos que 

estavam legalmente estabelecidos e que há tempos vinham sendo solicitados. 

Muitas eram as questões que envolviam e ainda envolvem as discussões em 

prol dos direitos das mulheres, como maternidade, métodos contraceptivos, 

aborto, sexualidade, violência, divórcio, desemprego, submissão na relação 

conjugal, entre outros. E é em torno desses e de muitos outros pontos que as 

mulheres continuam se movimentando, lutando pela criação, por exemplo, de 

mais delegacias especializadas, grupos de orientação quanto à sexualidade, 

aborto, métodos contraceptivos, propondo legislações que instituam melhores 

garantias, bem como assegure a execução dos direitos já conquistados. 

Nesse período, as cidades de Aragarças, Pontal do Araguaia e Barra 

do Garças também sofriam inúmeras transformações. Não conseguimos, 

ainda, visualizar nessas cidades movimentos que lembrassem as ações 



realizadas em nível nacional como passeatas ou conferências com a 

mobilização de muitas mulheres, contudo foi no dia-a-dia que as mulheres do 

“Médio Araguaia” adquiriram seu espaço e conquistaram maior autonomia nas 

instituições públicas, privadas ou filantrópicas as quais pertenciam. A luta 

empreendida por essas mulheres foi realizada silenciosamente, galgando mais 

e mais espaço diariamente, às vezes por meio de uma eleição, ou ainda 

quando assumiam cargos de decisão e adotavam posturas autônomas sem se 

deixarem influenciar ou manipular pelos homens ou mesmo por outras 

mulheres. A luta delas também pode ser notada quando diziam não a violência 

doméstica e exigiam o direito sobre o seu corpo.  

A cidade de Aragarças está localizada na divisa de Goiás com Mato 

Grosso no chamado Vale do Araguaia, no oeste goiano. Sua ocupação inicial, 

capitaneada em sua maioria por nordestinos, está ligada a fronteira garimpeira 

estabelecida naquele Vale, no principio do século XX, mais precisamente na 

década de 1920, com a descoberta de diamantes na confluência dos rios 

Garças e Araguaia. A vila garimpeira, conhecida então como “Barra Goiana”, 

recebeu na década de 1940 a conhecida Expedição “Roncador-Xingu”, sendo 

naquele lugar estabelecida a base principal da expedição. Era a época da 

Fundação Brasil Central, que trouxe a Aragarças muitos migrantes homens e 

mulheres com perfis diferentes dos antigos garimpeiros. Professores, 

profissionais da saúde, engenheiros, técnicos das mais diversas especialidades 

aportaram em Aragarças trazidos pela Fundação e foram responsáveis por 

modificações importantes na sociedade local. Já na década de 1960 a região 

recebe importantes investimentos advindos dos projetos SUDAM. Após esta 

época, Aragarças viu a vizinha Barra do Garças receber grandes contingentes 

de migrantes e durante quase duas décadas acompanhou como coadjuvante o 

crescimento de Barra do Garças. Nos últimos dez anos a cidade voltou a 

crescer atraindo novos investimentos. 

Barra do Garças e  Pontal do Araguaia, por sua vez, estão localizadas 

em Mato Grosso e ambas tem em sua história inicial de ocupação e 

desenvolvimento os mesmos motivos que levaram ao surgimento de 

Aragarças. Assim a “Barra Cuiabana”, surge também na década de 1920, a 

partir da descoberta dos “Monchões” (locais de mancha diamantífera), do 

Aroeira e da Voadeira. Mais tarde, na década de 1940 recebem os 



investimentos advindos do Projeto de Getúlio Vargas conhecido com “A Marcha 

Para o Oeste”, e que teve em Aragarças sua sede. Entre as décadas de 1960 e 

1980, o então “Maior Município do Mundo”, recebeu levas de migrantes 

atraídos, inicialmente pelos projetos financiados pela SUDAM 

(Superintendência Para o Desenvolvimento da Amazônia) e logo em seguida 

pelas Colônias Agrícolas Dirigidas oriundas da Região Sul do Brasil, que entre 

1970 e 1980 trouxe mais de três mil famílias de colonos sulistas para a região 

da Grande Barra. Em meados da década de 1980 muitas cidades se 

emanciparam de Barra do Garças, fazendo com que a mesma entrasse em 

estagnação econômica. Só a partir da segunda metade de 1990 a cidade volta 

a crescer agora capitaneada por investimentos em agronegócio, educação e 

turismo. Já Pontal do Araguaia pertencia a cidade de Torixoréu até meados de 

1990, quando conseguiu sua emancipação. A partir dos anos de 1980 deixou 

de ser um “bairro” de Barra do Garças (mesmo pertencendo a uma cidade 50 

km de distância) e recebeu o campus avançado da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT), desenvolvendo a partir daí seu espaço urbano e sua 

economia. 

É nesse ambiente de garimpo, Fundação Brasil Central, processos 

migratórios, instalação da UFMT que desenvolveremos essa pesquisa com 

base em documentos escritos e nas experiências de mulheres que compõem 

diferentes grupos sociais do “Médio Araguaia”. Mulheres que como muitas 

outras do nosso país sofreram com a discriminação e passaram por 

adversidades, contudo, conseguiram romper com o preconceito e com a 

predominante e natural “superioridade” masculina e assim continuam 

conquistando autonomia, independência e voz.  
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