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RESUMO 

 

 

ANDERSSON, F. S. Processos de empoderamento e a agroecologia: valorizando 
o trabalho das mulheres rurais? 2014. 197f. Tese (Doutorado em Agronomia) – 
Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 
2014. 
 
A tese objetiva analisar processos de empoderamento presentes no cotidiano das 
mulheres agricultoras e agroecologistas da região sul do estado do Rio Grande do 
Sul (RS). Para tanto, foram realizadas 24 entrevistas em profundidade com as 
agricultoras e agentes de desenvolvimento dos municípios de Arroio do Padre, 
Pelotas e São Lourenço do Sul. A pesquisa se apoia em três eixos conceituais, 
quais sejam, agroecologia, gênero e empoderamento. A agroecologia é vista como 
uma ciência que propõe a transição de formatos convencionais de agricultura e de 
desenvolvimento para outros mais sustentáveis. A perspectiva de gênero é 
analisada a partir das construções sociais e de aspectos relacionais que marcam 
diferenças entre os sexos em termos da divisão social do trabalho. O 
empoderamento é entendido como um conjunto de processos que conduzem à 
ampliação das capacidades de vida e vivência das pessoas. Essa perspectiva inclui 
a esfera das decisões tomadas no ambiente doméstico, no que tange à produção 
para autoconsumo, à produção comercial (especialmente em termos do atendimento 
aos mercados institucionais e feiras livres) e nas questões produtivas estritamente 
técnicas. A análise dos depoimentos sugere que o exercício da agroecologia confere 
maior protagonismo às mulheres rurais, tanto no que se refere ao trabalho na 
lavoura, quanto em outras atividades atinentes ao fazer cotidiano das famílias rurais, 
como é o caso das relações tecidas no âmbito dos programas governamentais de 
comercialização. É importante destacar que, na medida em que a agroecologia não 
apenas restringe o uso de agrotóxicos, como também valoriza o saber fazer local, 
visibiliza o trabalho das mulheres nos espaços rurais. De certa forma, este fato 
denota a essas mulheres possibilidades de empoderamento. Neste sentido, se pode 
afirmar que a agroecologia, se comparada à agricultura convencional, na qual as 
práticas são majoritariamente vistas como atribuição masculina, reforça a 
importância da participação feminina na ampliação das dinâmicas em prol de 
formatos de agricultura mais sustentáveis.      
 
Palavras-chave: agricultura familiar; autonomia; gênero. 



     

 

ABSTRACT 
 

 

ANDERSSON, F. S. Empowerment processes and agroecology: valuing the work 
of rural women? 2014. 197sh. Thesis (PhD in Agronomy) - Graduate Program in 
Family Agricultural Production Systems, Faculty of Agronomy Eliseu Maciel, Federal 
University of Pelotas, Pelotas, 2014.  
 
The thesis aims to analyze empowerment processes present in the daily lives of 
agriculturist and agroecologist women from the southern region of Rio Grande do Sul 
(RS) state in Brazil. To this end, 24 in depth interviews were conducted with the 
agriculturists and development agents of the municipalities Arroio do Padre, Pelotas 
and São Lourenço do Sul. The research is based on three conceptual axes, namely, 
agroecology, gender and empowerment. Agroecology is seen as a science which 
proposes the transition from conventional agriculture and development formats to 
more sustainable other ones. The gender perspective is analyzed from the social 
constructs and relational aspects that mark differences between the sexes in terms of 
the social division of labor. Empowerment is understood as a set of processes that 
conduct to the magnification of life capacities and people’s living. This perspective 
includes the sphere of decisions taken in the home environment, with respect to 
production for self-consumption, to the commercial production (especially in terms of 
attendance at institutional markets and free fairs) and in the strictly technical 
production questions. The analysis of the depositions suggests that exercise of 
agroecology gives greater protagonism to rural women, both with regard to work in 
the fields, as in other activities pertaining to the daily making of rural families, as is 
the case of relationships woven in the scope of governmental marketing programs. It 
is important to highlight that, to the extent that agroecology not only restricts the use 
of agrotoxics, but also values the local know-how, it makes visible the work of women 
in rural spaces. In a certain way, this fact denotes to these women empowerment 
possibilities. In this sense, we can affirm that agroecology, if compared to 
conventional agriculture, in which the practices are mostly seen as male attribution, 
reinforces the importance of female participation in the magnification of the dynamic 
towards more sustainable agriculture formats. 
 
Keywords: family farming; autonomy; gender. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Inicialmente, é válido ressaltar que as temáticas trazidas ao debate nesta tese 

– agroecologia1, gênero e empoderamento – não apenas inserem-se nas principais 

pautas de discussões da atualidade (movimentos sociais, políticas e programas 

governamentais, dentre outras), mas estão fortemente presentes na minha trajetória 

profissional e acadêmica. Por este motivo, se torna imperioso esclarecer que a 

análise aqui apresentada não condiz unicamente com os estudos de doutoramento, 

indispensáveis à obtenção do título de “Doutora em Agronomia”, junto ao Programa 

de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar (PPGSPAF), da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Em verdade, engloba um conjunto de 

itinerários que remonta ao período de finalização da minha formação acadêmica, 

incorporando, pouco a pouco, as relações estabelecidas com o universo da 

agricultura familiar na região sul do estado do Rio Grande do Sul (RS), mais 

precisamente nos municípios de Arroio do Padre, Pelotas e São Lourenço do Sul. 

Deste modo, não há como afirmar que a chegada a estes temas se deu de 

forma casual. Muito pelo contrário, ela parte da minha experiência profissional 

enquanto engenheira agrônoma, de forma especial, no período em que atuei na 

Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda.2 (doravante Sul 



1 Cabe ressalvar que apesar de reconhecermos que a academia tenha realizado um esforço 
estratégico para diferenciar semanticamente o termo “agroecologia” (escrita com todas as letras em 
minúscula) do termo “Agroecologia” (redigida com a primeira letra em maiúscula), a fim de marcar o 
teor científico do último, aqui nesta tese não nos ateremos exatamente a essa distinção. Sem 
intenção de dar um tratamento reducionista, nosso interesse é o de não “engessar”, de não criar 
amarras que desqualifiquem um amplo conjunto de iniciativas levadas a cabo em distintas realidades. 
2 Durante a estada na cooperativa, de abril de 2010 a fevereiro de 2012, atuei, especialmente, nos 
projetos Convênio Nº 720783/2009/MAPA, em prol do cadastramento dos agricultores e agricultoras 
familiares aos ditames da certificação dos produtos orgânicos, e n.º 346.528-
88/2010/MDA/SULECOLÓGICA, desenvolvendo ações de assistência técnica e extensão rural. 
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Ecológica). Desta prática, além das experiências de cunho profissional, foram 

gerados alguns produtos científicos, a exemplo da dissertação intitulada “O processo 

de certificação de hortaliças na Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares 

Ltda.: um estudo de caso”, defendida em 2011, junto ao PPGSPAF, assim como 

alguns trabalhos publicados em revistas e anais de eventos3. Tais estudos tinham 

como fio condutor os assuntos pertinentes aos processos de certificação dos 

produtos orgânicos4, mais especificamente no que tange ao controle social para 

venda direta5. 

Ainda que a Sul Ecológica não seja o foco deste estudo, é importante 

ressaltar que as atividades que desenvolvi junto a Cooperativa motivaram, de certa 

forma, alguns questionamentos a respeito dos preconceitos dirigidos notadamente 

às mulheres agricultoras e agroecologistas6. Para ilustrar, cito um exemplo 

observado na prática extensionista: até 2011, ainda que as mulheres participassem 

ativamente da produção comercializada pela Cooperativa ao Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA)7, era usual o emprego de nomes masculinos em detrimento dos 

femininos nos projetos para esse programa. Assim, embora expressiva, a 

participação das mulheres no Programa era invisibilizada. 

Esse cenário foi sensivelmente alterado pela aprovação da Resolução n.º 

44/2011, pelo Grupo Gestor do PAA, a qual reconhece, entre outros aspectos, o 

trabalho das mulheres e sua contribuição na economia rural e na segurança 



3 Dentre estes, gostaria de citar particularmente o artigo que engloba a edição especial da Revista de 
La Facultad de Agronomía, La Plata (SIAL), vol. 112, 2013, intitulado “A produção de base ecológica 
no território zona sul do Estado do Rio Grande do Sul: Controle social e protagonismo na agricultura 
familiar”. 
4   De acordo com a Lei Federal n.º 10.831/2003, a qual dispõe sobre a agricultura orgânica e dá 
outras providências, em seu art. 1o, parágrafo 2o, expressa que “o conceito de sistema orgânico de 
produção agropecuária e industrial abrange os denominados: ecológico, biodinâmico, natural, 
regenerativo, biológico, agroecológicos, permacultura e outros que atendam os princípios 
estabelecidos por esta Lei”. Ademais, no art. 2o, expressa que se considera “produto da agricultura 
orgânica ou produto orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele obtido em sistema orgânico 
de produção agropecuário ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao 
ecossistema local” (BRASIL, 2003a – destaques nosso). 
5 Ver a propósito Andersson, Mauch e Bezerra (2015) e Caldas (2011). 
6 A expressão “mulheres agricultoras e agroecologistas” é aqui empregada para designar àquelas 
mulheres que, além de trabalharem em agricultura de base ecológica, levam os princípios da 
agroecologia para outros espaços que não apenas o produtivo. Essa questão será aprofundada 
posteriormente. 
7 No que tange ao PAA é válido esclarecer que o mesmo surge através da promulgação da Lei 
Federal n.º 10.696/2003, tendo por objetivos gerais “adquirir alimentos”, notadamente da agricultura 
familiar, “que serão posteriormente destinados a instituições beneficiárias que atendam a pessoas 
que se encontram em situação de insegurança alimentar” (BECKER e SACCO DOS ANJOS, p. 155).  
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alimentar8 e nutricional como estratégia de promoção da igualdade entre os sexos, e 

resolve em seus artigos “fomentar o acesso de mulheres ao Programa de Aquisição 

de Alimentos – PAA, em todas suas modalidades”; privilegiar a seleção e execução 

de propostas que priorizem a participação de mulheres; destinar, pelo mínimo, cinco 

por cento da dotação orçamentária anual do PAA, tanto no Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), quanto no Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS) para as organizações compostas em sua totalidade por mulheres ou 

organizações mistas com participação majoritária (no mínimo, 70%) de mulheres na 

composição societária, bem como exigir que em operações de Compra da 

Agricultura Familiar, nas modalidades de Doação Simultânea e Formação de 

Estoques pela Agricultura Familiar, a participação mínima de, respectivamente, 

quarenta e trinta por cento de mulheres em relação ao total de beneficiários 

fornecedores, desde que atendidos os demais termos da lei.  

Cabe destacar que, embora a partir da implementação da referida resolução, 

se passou a contabilizar, nos projetos elaborados para o PAA, maior número de 

CPF’s (Cadastro de Pessoa Física) de agricultoras, em grande medida, seus 

cônjuges permaneceram figurando nas entregas de produtos e no recebimento dos 

recursos.   

Se por um lado, era de conhecimento a facilidade de aprovação desses 

projetos com a participação das mulheres e muito se trabalhou para ampliação do 

número de cooperadas; por outro lado, por desconhecimento há época das questões 

de gênero ou em virtude do conjunto de demandas burocráticas que consomem o 

tempo da equipe técnica, poucos foram os espaços promovidos para o debate crítico 

a respeito da importância de uma efetiva participação feminina. Dessa forma, viu-se 

que, de fato, o que houve foi a mera substituição de nomes e CPF’s masculinos por 

nomes e CPF’s femininos.  

Outro fator relevante que presencie a respeito da discriminação com as 

mulheres está relacionado aos processos de certificação da produção orgânica 

desempenhados pela Sul Ecológica. Recordo que na época em que esses 

processos “tomaram corpo” no interior da cooperativa, por meio da aprovação do 



8 De acordo com Maluf e Menezes (2000), a segurança alimentar tem relação direta com a qualidade 
dos alimentos (isentos de contaminantes químicos), com os hábitos alimentares de cada cultura (suas 
preferências e técnicas de preparo) e com a sustentabilidade presente e futura dos sistemas 
alimentares (de produção e consumo). 
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projeto “Adequação de agricultores familiares ecológicos da Região Sul do RS aos 

mecanismos de garantia da qualidade orgânica – Convênio Nº 

720783/2009/MAPA”9, não tínhamos no país uma certificação participativa 

formalmente legalizada junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA)10. Com efeito, a alternativa encontrada para dar legitimidade à produção 

orgânica dos agricultores e das agricultoras familiares cooperados era no sentido de 

implementar um Organismo de Controle Social (OCS)11, a OCS RS - 03.  

Todavia, embora o processo de tramitação para a certificação contivesse 

informações a respeito das unidades familiares de produção, como área, 

localização, produção, integrantes da família, na “Declaração de Produtor Orgânico” 

se registrava somente um único nome, geralmente o masculino. No que diz respeito 

ao caso da OCS RS – 03, do total (100) de declarações emitidas pelo MAPA12, 

somente 31 foram em nome de mulheres13. 

A partir dessas impressões é que se passa a perceber a importância do papel 

das mulheres nos espaços da agricultura familiar de base ecológica. Embora elas 

pouco apareçam nos “documentos oficiais”, sabe-se que elas estão presentes, 

atuando “ombro a ombro” com os homens, acumulando o exercício de jornadas 

extenuantes, dentro e fora do ambiente doméstico. Ademais, o desenvolvimento de 

modelos de agricultura menos agressivos ao ambiente passa, igualmente, pelo 

reconhecimento do papel da mulher no âmbito da produção. Por isso é que 

concordamos com Siliprandi (2009) e Shiva (1998), dentre outros autores, quando 



9 Este projeto previa a formalização dos processos de certificação para um total de 100 famílias da 
agricultura de base ecológica residentes nos municípios de Arroio do Padre, Pelotas e São Lourenço 
do Sul. 
10 É importante ressaltar que a Rede Ecovida de Agroecologia, primeira certificadora participativa no 
Brasil, obteve sua legalização formal perante as normas brasileiras em novembro de 2010, período 
posterior à finalização do projeto de certificação da Sul Ecológica (ago./2010). 
11 No Brasil, a Lei Federal nº. 10.831/2003, que regulamenta a produção orgânica de alimentos, 
determina que, para fins de comercialização, os produtos oriundos de formatos de agricultura de base 
ecológica deverão estar certificados através de, pelo menos, um dos três sistemas presentes na atual 
legislação, quais sejam: i) certificação por auditoria, realizada por  Organismos de Avaliação de 
Conformidade (OAC), ii) sistemas participativos de garantia, desenvolvidos pelos Organismos 
Participativos de Avaliação da Conformidade (OPAC) e, iii) controle social para a venda direta,  
efetivadas através de Organismos de Controle Social (OCS). 
12 A entrega das declarações para os cooperados da Sul Ecológica ocorreu no dia 02 de maio de 
2011, nas dependências da “Feira Agroecológica Arpasul” (Associação Regional dos Produtores 
Agroecologistas), realizada às quintas-feiras à tarde no Largo Edmar Fetter, Pelotas, RS. 
13 Nos dias de hoje, a listagem disponível no site do MAPA informa que, nos municípios de Arroio do 
Padre, Pelotas e São Lourenço do Sul, dos 91 agricultores certificados como “orgânicos”, 35 são 
mulheres. (BRASIL, 2015a). É visto que, embora pouco expressiva, há ampliação na participação das 
mulheres nos processos de certificação da produção orgânica. 
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afirmam serem as mulheres imprescindíveis à promoção do desenvolvimento rural 

sustentável, não apenas como coadjuvantes ou atores secundários, mas como 

sujeitos.  

Neste sentido, este estudo pretende analisar processos de empoderamento – 

compreendidos como aqueles em que as pessoas experimentam situações 

orientadas ao objetivo de controlar o próprio destino e a tomada de decisões que 

afetam suas vidas – das mulheres agricultoras e agroecologistas nos espaços rurais 

da região de Pelotas. Em outras palavras, trata-se de examinar se e como a 

agroecologia contribui, ou não, para processos de empoderamento dessas mulheres 

nos níveis individual, coletivo e político. 

É válido apontar que, descrever tais fatos sob ótica de quem ali se fez 

presente e atuou não apenas como observador, contribuiu para ampliar a 

perspectiva de análise. Todavia, também é correto pensar na dificuldade de abordar 

o tema do ponto de vista acadêmico quanto se esteve tão perto; conhecemos nosso 

universo empírico e ele “nos conhece”. O trabalho na cooperativa como 

extensionista rural possibilitou diversos encontros a partir de diferentes níveis de 

comunicação, desde diálogos a respeito dos aspectos produtivos até de cunho 

pessoal e de foro íntimo. Talvez sem esta proximidade com o contexto empírico, 

teríamos mais dificuldade de realizar uma análise aprofundada das relações de 

gênero. Alguns depoimentos e relatos só foram possíveis a partir de relações de 

confiança estabelecidas ao longo de cerca de cinco anos de convivência entre 

pesquisadora e entrevistadas. 

Diante dos questionamentos expostos e da cumplicidade adquirida pelos anos 

de trabalho junto ao público da agricultura familiar, vinculado ou não à Cooperativa 

Sul Ecológica, é que esta tese foi concebida. Além desta breve introdução em que 

são referidas as principais motivações pessoais e as justificativas para a realização 

da pesquisa, apresentamos também o problema de pesquisa, hipóteses e objetivos.  

Na sequência, será discorrido nosso itinerário metodológico (capítulo 2), o 

qual tem por propósito situar o leitor a partir da onde falamos e pensamos a tese. Já 

no capítulo 3, o marco teórico da pesquisa virá à tona, a fim de referendar as ideias 

fundamentais e os debates basilares que norteiam os temas agroecologia, gênero e 

empoderamento. No quarto capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados 

do estudo, evidenciando e relacionando as questões atinentes às vivências dos 

interlocutores e interlocutoras aos processos de empoderamento presentes nos 
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espaços rurais, notadamente agroecológicos. Ao final, trar-se-á os argumentos 

primordiais que abarcam nossas considerações finais.  

 

 

1.1 O problema de pesquisa e sua importância  

 

 

Não há como iniciar as discussões desta pesquisa sem expressar, a partir de 

uma postura afirmativa, que as mulheres foram, e ainda o são, significativamente 

excluídas dos espaços de participação e decisão. Tal afirmação não condiz 

unicamente com uma opinião pessoal, mas de um número expressivo de autores, 

como Saffiotti (1973), Scott (1995), Araújo (2005), Mill (2006), Conceição (2009) e 

Perrot (2013), que tratam sobre as desigualdades existentes entre mulheres e 

homens no que concerne à valorização de suas atividades, à ocupação destes 

indivíduos nos diferentes espaços, às formas de remuneração dadas ao trabalho 

feminino e ao masculino. 

Conforme se pode observar, os próprios documentos utilizados na História, de 

um modo geral, raramente retratam as mulheres e, os poucos que o fazem as 

descrevem ou as caracterizam como as cuidadoras do lar. Na opinião de Perrot 

(2013), a ínfima participação das mulheres na esfera pública (masculina/produtiva) 

relega a elas o silêncio e a invisibilidade próprios daqueles que se restringem ao 

ambiente privado (feminino/doméstico)14. Disto resulta a pouca influência das 

mulheres não apenas nas determinações atinentes ao cotidiano enquanto esposas e 

mães, mas, sobretudo, na elaboração, condução e participação na dinâmica de 

políticas e programas governamentais.  

Todavia, é necessário compreender que o afazer doméstico, desempenhando 

os papéis de esposa e de mãe, lhes confere relativo “poder”. Por exemplo, a 

educação dos filhos, a saúde familiar, a transmissão dos ensinamentos religiosos, a 

alimentação da família, e a manutenção da casa de um modo geral, são atribuições 

das mulheres, reconhecidas como atividades eminentemente femininas. 



14 É válido ressaltar que esses temas serão tratados no capítulo 3 desta pesquisa. No entanto, se 
considera relevante esclarecer que a distinção posta aos espaços masculinos (públicos, produtivos) e 
femininos (privados, domésticos) pode ser encontrada nas obras de Hirata (1979), Paulilo (1987), 
Brumer (2004), entre outras. 
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Embora o espaço doméstico, do lar, privado, seja socialmente identificado 

como feminino, nele, as mulheres são submetidas à lógica patriarcal15. A esse 

respeito, Del Priore (2013) elucida que as limitações impostas às ações 

desempenhadas por elas residem na educação recebida16, sempre enfatizando que 

o papel social genuíno das mulheres é a maternidade. Em grande medida a 

educação está diretamente relacionada ao “mundo patriarcal e machista” em que 

vivemos e, por este motivo, dificilmente a mulher consegue perceber-se fora do 

universo masculino, “enxergar fora do masculino” (DEL PRIORE, 2013, p. 07). 

Quiçá resida aí a escassa presença das mulheres nos espaços políticos, nos 

locais onde as decisões são tomadas – vistos como masculinos, públicos e 

produtivos. Apesar de atuarem nas esferas governamentais ao longo da história, é 

sabido que, as raras mulheres que lá estavam, pouco tinham voz. Não raro, elas 

eram silenciadas e até mesmo negligenciadas pela maioria masculina presente. 

Quando ouvidas suas propostas eram tratadas como desnecessárias e/ou 

impróprias para o momento, já que, na maioria das vezes, estavam relacionadas 

com a possibilidade de sua inserção em outras esferas que não apenas a doméstica 

(HAHNER, 2003).  

Para ilustrar, logo após a instalação da República no Brasil, ao final do século 

XIX, as mulheres levantaram a bandeira do voto feminino. Essa luta não consistia 

apenas na possibilidade de se inserir no ambiente político da época, mas na ideia de 

“melhorar sua posição dentro e fora do lar” (HAHNER, 2003, p. 163). Entretanto, ao 

mesmo tempo em que reivindicavam seus direitos, muitos foram os homens que 

manifestaram oposição, tanto que a proposta ao voto feminino foi negada pelo 

Congresso Constituinte, em 1891. Para esta autora, 

 

A oposição ao voto feminino no Brasil fundamentada na ideia de nobreza, 
pureza e domesticidade das mulheres, foi levada ao extremo pelos 
positivistas, dentro e fora do Congresso, que tinha exalçado ao nível de 



15 Segundo Bourdieu (2012, p. 114), “através da experiência de uma ordem social ‘sexualmente’ 
ordenada e das chamadas à ordem explícitas que lhes são dirigidas por seus pais, seus professores 
e seus colegas, e dotadas de princípios de visão que elas próprias adquiriram em experiências de 
mundo semelhantes, as meninas incorporam, sob forma de esquemas de percepção e de avaliação 
dificilmente acessíveis à consciência, os princípios da visão dominante que as levam a achar normal, 
ou mesmo natural, a ordem social tal como é e a prever, de certo modo, o próprio destino [...]”. 
16 A propósito, Hahner (2003, p. 76), em seu livro intitulado Emancipação do Sexo Feminino: a luta 
pelos direitos da mulher no Brasil, 1850-1940, relata que a “primeira legislação referente à educação 
feminina surgiu em 1827, mas a lei admitia meninas somente na escola elementar, não nas 
instituições de ensino superior. A ênfase permanecia na costura, não na escrita”.  
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dogma religioso a antiga crença nas esferas separadas das atividades 
masculinas e femininas. Ao contrário do homem, a mulher vivia 
primordialmente baseada em seus sentimentos. E essa natureza tão 
específica determinava suas atividades, que se deveriam limitar à família e 
ao lar. [...]. O universo feminino como um todo existia para ser adorado e 

mantido à parte de um mundo infernal [o da política] (HAHNER, 2003, p. 

169). 

 

Um fato interessante de se ressaltar na histórica luta das mulheres pelo direito 

ao voto é que, não apenas os homens manifestaram oposição, mas também outras 

mulheres, haja vista que algumas não acreditavam na libertação a partir do voto. Na 

visão de Deere e León (2002), ainda que muitas mulheres lutassem por liberdade, 

outras tantas condenavam esse pleito, pois tinham sua formação postulada nos 

dogmas religiosos, que referendavam e naturalizavam a lógica patriarcal.  

Este contexto justifica o atraso do Estado brasileiro em legalizar o voto 

feminino. Enquanto aqui as mulheres o lograram na década de 1930 e, ainda assim, 

sem qualquer compromisso com garantir a obtenção de outros direitos (por exemplo, 

previdência e seguridade social), em outros países o mesmo foi conquistado ao final 

do século XIX. Referimo-nos ao estado de Wyoming, nos Estados Unidos, em 1863. 

Três décadas depois (1893), a Nova Zelândia tornou-se o primeiro país a possibilitar 

as mulheres o voto. 

Segundo Deere e León (2002), foi com a instauração do “Estatuto da Mulher 

Casada”, em 1962, que as mulheres brasileiras conquistaram o status de 

“colaboradoras” dos maridos, representando e até mesmo administrando a família 

quando da ausência do esposo. Mas a almejada “igualdade”17 de gêneros, em que 

ambos (homens e mulheres) se responsabilizam pela família, administrando seus 

recursos, somente se tornou realidade quando da aprovação da Constituição 

Federal de 1988, que reconheceu, de acordo com Barsted e Hermaann (1999, p. 

21), “a igualdade de direitos e obrigações entre os cônjuges”, trazendo expressivos 



17 Aqui é preciso esclarecer que “igualdade” e “equidade” não são termos equivalentes. Imagine uma 
cena em que há três sujeitos tentando “ver” através de uma cerca. Há o sujeito maior, que enxerga 
perfeitamente sobre essa certa, há outro, um pouco menor, que vê com certa dificuldade e, por fim, o 
terceiro, que tem sua visão impedida pela cerca. Propiciar igualdade seria fornecer para cada um 
deles uma caixa, de tamanho igual, a fim de facilitar sua visão sobre a cerca. Com isto, todos veriam, 
mantendo, porém, campos de visão ainda distintos. As diferenças de altura entre eles 
permaneceriam. Atingir a equidade implicaria em dispor de meios adequados (respectivamente, 
nenhuma caixa, uma caixa e duas caixas) para que ambos atingissem o mesmo campo de visão. Em 
suma, trata-se de considerar o diferente de forma diferente.  
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reflexos nas relações matrimoniais, especialmente no que tange ao patrimônio do 

casal (regrado pelo regime de bens do casamento).  

Sobre este tema, Moser (1985) entende que os pilares conservadores do 

sistema patriarcal-capitalista de nossa sociedade delegam ao comportamento da 

mulher uma ínfima valorização em relação ao do homem – percebido como o centro 

das decisões. Para a referida autora, esse modelo de sistema em que vivemos, ao 

prever a exploração de uma condição dominante sobre outra, acaba por delegar as 

mulheres uma dupla/tripla jornada de trabalho, ainda que com uma remuneração 

inferior à recebida pelos homens. Além disso, há que se ter em mente que o 

capitalismo explora, de certa forma, a “forte tradição de submissão da mulher”, 

considerada por este um “ser fraco do ponto de vista das reivindicações sociais” 

(MOSER, 1985, p. 33).  

De acordo com Saffioti (1973), existem duas posturas que auxiliam na 

compreensão dos papéis femininos (produção, sexualidade, reprodução e 

socialização) em nossa sociedade. Uma delas é a postura funcionalista, a qual situa 

tais papéis num mesmo plano, apreendendo-os com igual peso.  Porém, na outra, 

de cunho marxista, as relações estabelecidas entre os dois sexos são assimiladas 

do mesmo modo que as relações presentes entre as diferentes classes sociais. 

Entrementes, independente da postura adotada, resta o reconhecimento da 

inviabilidade feminina.  

É válido ressaltar que, de um modo geral, não é nossa intenção discutir aqui o 

trabalho feminino especificamente a partir das sociedades capitalistas, mas sim 

enfatizar a evidente diferenciação dada às atuações femininas e masculinas na 

contemporaneidade. Por este motivo, e ainda considerando os esclarecimentos da 

citada autora, se entende que, independente da perspectiva aplicada à categoria das 

mulheres – funcionalista ou marxista – o fator “sexo” é percebido “como mediador na 

constituição de trabalhadoras”, fornecendo os elementos simbólicos e ideológicos 

que regulam “o grau e a qualidade [...] da força de trabalho feminina” (SAFFIOTI, 

1973, p. 131). 

A exemplificação dos aspectos que diferenciam e qualificam os gêneros 

feminino e masculino são evidenciadas, especialmente, nos trabalhos de Butto 

(2011), Conceição (2009), Hirata e Kergoat (2007). Para essas autoras, a escassa 

importância dada ao trabalho executado pelas mulheres advém do retórico conceito 

sobre a “divisão sexual do trabalho”, a qual geralmente aparece modulada sobre o 
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destino natural da espécie, ponderando o fator gênero a partir de uma relação direta 

com o sexo biológico. 

Em outras palavras, a expressão “divisão sexual do trabalho” tem por 

fundamento a “forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais 

entre os sexos”, sendo organizada por princípios separadores (homens e mulheres) 

e hierárquicos (homem mais valorizado que a mulher) (HIRATA e KERGOAT, 2007, 

p. 599). Além disso, tal divisão, social e historicamente construída, designa aos 

homens a esfera produtiva/pública, de maior valor social, e, às mulheres, a 

reprodutiva/doméstica, de maior invisibilidade social. 

Se as mulheres, de um modo geral, são vistas a partir de seus papéis como 

“submissas”, “colaboradoras”, “domésticas”, “reprodutivas”, “do lar”, quando 

direcionamos a atenção para compreender a realidade posta às mulheres rurais, 

essa situação reveste-se de maior complexidade.  Além de vivenciarem toda a 

“discriminação” imposta à categoria “mulher”, elas também são expostas à 

inferiorização atribuída ao rural que, tendo por parâmetro o urbano, é tomado 

invariavelmente como sinônimo de atrasado, arcaico e, por que não, pobre. 

Convencionalmente a industrialização e a modernidade estiveram associadas à 

urbanidade, sendo o rural o espaço da negação, que um dia viria a ser moderno pelo 

avanço da urbanização, o que, inevitavelmente, levaria ao seu fim (DELGADO, 

2010).  

Moser (1985) atesta que as mulheres rurais, do mesmo modo que 

desempenham as funções próprias do gênero feminino nas unidades familiares de 

produção – cuidar da saúde e da educação dos filhos e idosos, da alimentação da 

família, da horta e do trato com os pequenos animais, etc. –, trabalham par a par 

com os homens (marido, pai, irmão) no setor produtivo, na lavoura, arando a terra, 

semeando e colhendo. Todavia, segundo Brumer (2004), embora as mulheres 

possuam responsabilidades equivalentes às dos homens nas atividades agrícolas, 

elas não desfrutam dos mesmos direitos, quer dizer, possuem acanhada 

participação nos espaços decisórios e pouco reconhecimento nas esferas pública e 

privada. 

O cenário de desequilíbrio vivenciado por parcela significativa dessas 

mulheres logrou expressão no período da “modernização conservadora da 

agricultura” (GRAZIANO DA SILVA, 1982), quando as práticas agrícolas mais 

tradicionais, e com foco nas necessidades de manutenção dos integrantes da 
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família, incorporaram as inovações da Revolução Verde (mecanização, insumos 

químicos, sementes modificadas, etc.), as quais, em grande medida, são 

poupadoras de mão de obra. O fato é que esta situação, além de potencializar 

unidades produtivas mais capitalizadas – com potencial de investimento –, também 

promoveram o gradual distanciamento das mulheres das práticas agrícolas. Neste 

sentido, Brumer (2004) adverte que, conforme adentravam as novas tecnologias nas 

lavouras e nos espaços rurais, as mulheres foram cada vez mais relegadas à esfera 

doméstica, ocorrendo certa exclusão não apenas dos sistemas produtivos, mas, 

principalmente, dos espaços em que as decisões eram tomadas. 

Com isso, se percebe que a modernização modificou, em maior ou menor 

grau, a atuação feminina, pois, em alguns casos, deslocou a mulher para outras 

atividades, tendo em vista que o trabalho com máquinas (tratores, colheitadeiras, 

etc.), assim como a aplicação de fertilizantes e venenos na lavoura são normalmente 

vistos como atribuição masculina. 

É importante destacar que a modernização da agricultura, segundo Petersen, 

Dal Soglio e Caporal (2009, p. 87), não apenas “retirou do agricultor o controle do 

conhecimento associado ao seu próprio trabalho”, como imobilizou “as capacidades 

autônomas de inovação local [...] promovendo a desconexão da agricultura com 

relação aos ecossistemas, às comunidades e ao consumo de alimentos”. Mas foi a 

partir dos anos 1970-80 que se começou a questionar o padrão tecnológico dessa 

modernização, tendo em vista os grandes impactos ambientais e sociais que 

acarreta.  

Nesta perspectiva, lentamente começam a ser resgatados “estilos” de 

desenvolvimento mais sustentáveis, ou formatos tecnológicos de agricultura que 

reconhecessem e considerassem os saberes das comunidades locais, a exemplo da 

agroecologia. Trata-se de um processo ainda em curso, que ganhou fôlego a partir 

do número crescente de informações que denunciam a degradação ambiental 

(contaminação dos solos e das águas, por exemplo), bem como os graves 

escândalos agroalimentares (como o caso da “vaca louca”) que disseminam uma 

ansiedade latente18 em todo planeta (CONTRERAS, 2011).  



18 Conforme esclarece Contreras (2011, p. 28 – destaques do autor), a “chamada ‘artificialização’ da 
alimentação e o desconhecimento a respeito dos modos de fabricação dos alimentos e das 
verdadeiras matérias-primas [sic.] utilizadas na sua elaboração provocam no consumidor moderno 
uma considerável incerteza, desconfiança e ansiedade”. 
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A par disso construíram-se algumas indagações que norteiam o presente 

estudo, tais como: De que forma a agroecologia contribui para o 

empoderamento das mulheres rurais? Como se apresentam as mulheres rurais 

enquanto sujeitos de processos de empoderamento? Até que ponto os 

espaços para as discussões de gênero são realmente efetivados no âmbito da 

agroecologia?  

Diante do exposto, a próxima subseção tem por intuito converter tais 

indagações em objetivos específicos que delimitaram o escopo da pesquisa.  

 

 

1.2 As hipóteses da pesquisa 

 

 

Estabelecemos algumas hipóteses que guiam nossa reflexão, as quais foram 

concebidas como orientadoras da abordagem sobre o tema. Com efeito, não foram 

propostas dentro da rigidez de esquemas hipotético-dedutivos que estabelecem a 

tão criticada visão de aceitação ou refutação a partir do estabelecimento de modelos 

matemáticos de análise. Nossas hipóteses servem especialmente para orientar o 

caminho de análise e delimitar o objeto de estudo. 

 

a) Ainda que o enfoque agroecológico contemple a discussão de gênero, 

especialmente através da promoção de espaços de participação, o trabalho 

desempenhado pelas mulheres rurais segue invisível “aos olhos” delas, da própria 

família e, também, da sociedade. Dito de outra forma, a sua atuação na 

agroecologia, assim como ocorre na agricultura convencional, é percebida como 

“ajuda” nas tarefas realizadas pelo homem ou como atividade não remunerada, 

atendendo à esfera da subsistência do grupo familiar. Outrossim, a renda 

proveniente da venda dos produtos compõe o ingresso econômico familiar e é 

administrada pelo “chefe da família” – figura representada, na maioria dos casos, por 

integrantes do sexo masculino. Dessa forma, elas raramente participam das 

decisões sobre “o que fazer” com os recursos por elas obtidos nas esferas 

produtivas (lavoura) e reprodutivas (domésticas). Deste modo, tanto a Agroecologia 

como a agricultura convencional reproduzem discriminações sobre o gênero.  
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b) Embora a agroecologia atente para as questões ligadas ao mundo da produção, 

entendida aqui como a esfera comercial do estabelecimento rural, a realidade 

demonstra uma enorme dificuldade de compreensão, por parte dos atores 

envolvidos (agricultores, agricultoras, agentes de extensão e desenvolvimento, 

lideranças sindicais, etc.), das contradições inerentes ao mundo da reprodução 

social no âmbito familiar, onde igualmente as mulheres são submetidas à mesma 

condição de invisibilidade. 

 

 

1.3 Os objetivos da pesquisa 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

Tendo como universo empírico a região compreendida pela Serra dos Tapes, 

especificamente os municípios de Arroio do Padre, Pelotas e São Lourenço do Sul, 

esta pesquisa elegeu a temática dos processos de empoderamento feminino no que 

tange ao reconhecimento e valorização não apenas do trabalho, mas da condição de 

mulheres rurais que se relacionam com o leque de possibilidades no âmbito da 

agroecologia. Neste sentido, o objetivo geral é analisar processos de 

empoderamento que, a partir dos diferentes níveis (individual, coletivo e político), 

incidem sobre as mulheres rurais atuantes em práticas/processos agroecológicos.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Caracterizar os processos e atribuições conferidos às mulheres rurais a partir 

da ocupação socioespacial por imigrantes europeus nos municípios foco deste 

estudo;  
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b) Identificar as percepções que as mulheres têm em relação à sua atuação nos 

diferentes espaços rurais, tanto naqueles próprios da agricultura convencional como 

na agricultura de base ecológica; 

 

c) Pesquisar em que medida os acessos de mulheres e homens aos programas 

e políticas governamentais, especialmente aqueles com foco na agroecologia, 

transformam as relações nos espaços rurais; 

 

d) Analisar se a agroecologia é uma alternativa ou uma possibilidade para a 

visibilização do trabalho/papel das mulheres nos diferentes espaços rurais; 

 

e) Esclarecer as visões de mundo das interlocutoras no que diz respeito à 

equidade de gênero nos espaços rurais. 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

2 APORTES METODOLÓGICOS 

 

 

Este apartado tem por intuito apresentar o caminho pelo qual nos inserimos 

na realidade abordada, ou seja, em nosso universo empírico. Como já comentado na 

Introdução da tese, a escolha do universo empírico da pesquisa recaiu sobre o 

público atendido pela Cooperativa Sul Ecológica, especialmente sobre as mulheres 

agricultoras ligadas à agroecologia e pertencentes aos grupos Faxinal, Quevedos, 

Prado Novo (São Lourenço do Sul/RS), Monte Bonito e Francesa (Pelotas/RS). No 

caso de Arroio do Padre, elegemos um grupo de mulheres assistidas pela Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). A figura 01 indica, de forma 

ilustrativa, a localização dos respectivos grupos nos municípios no estado do Rio 

Grande do Sul e na região de Pelotas.  

Se por um lado a opção em analisar as mulheres que integram os citados 

grupos ecológicos da cooperativa incide na proximidade que temos com o contexto 

empírico19. Por outro, no caso do grupo de mulheres da Emater, a eleição ocorreu 

devido à possibilidade de conhecermos outras experiências de mulheres com a 

agroecologia. É importante ressaltar que, conforme já comentado, reconhecemos as 

limitações20 ocasionadas pela proximidade que temos com nosso universo empírico 

(grupos ecológicos da Cooperativa Sul Ecológica), por isto, consideramos 

fundamental também recorrer a uma fonte de variação, a outras perspectivas a 

respeito das dinâmicas da agroecologia, caso que se desenha com o grupo de 

mulheres da Emater.  

 



19 Para saber mais a respeito do “pesquisar o conhecido”, ver Velho (1978) e Pereira e Jung (1998). 
20 No entanto, compreendemos que a confiança existente entre pesquisador e pesquisados foi 
essencial para realizar uma análise aprofundada das relações de gênero. 
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Figura 01 – Mapa ilustrativo da região foco do estudo, com ênfase aos grupos que conformaram o 
universo empírico da pesquisa. 

Fonte: elaboração da autora (2015). 

 

 Assim, tendo em vista a intenção deste estudo de avaliar como e se os 

cultivos de base ecológica, pautados na agroecologia, empoderam as mulheres 

rurais – tornam mais equitativas as relações entre elas e os outros integrantes da 

família e da comunidade, sobretudo esposos, pais e irmãos – adotamos um itinerário 

metodológico que será discorrido em profundidade na sequência. Cabe ressaltar que 

tal itinerário, em grande medida, visa evidenciar, simultaneamente, “a teoria da 

abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as 

técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal 

e sua forte sensibilidade)” (MINAYO, 1994, p. 14).  

A respeito da essencialidade do método e das técnicas para a construção do 

conhecimento científico, Minayo (1994, p. 16) adverte que, “como não somos gênios, 

precisamos de parâmetros” para sermos mais precisos. No entanto, para que tal 

precisão logre expressividade, é indispensável aliar ao método e às técnicas a 

“nossa grife”, a nossa marca, registradas através da “nossa experiência, intuição, 

capacidade de comunicação e de indagação em qualquer trabalho de investigação” 
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(MINAYO, 1994, p. 16). Nesta perspectiva, usamos metodologia de natureza 

qualitativa que, de acordo com Minayo (1994), se ocupa, em grande medida, do 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes que 

correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

Segundo Maanem (1979, p. 520), a ênfase da abordagem qualitativa está em 

traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social, estreitando as 

distâncias entre pesquisador e pesquisado e, até mesmo, entre teoria e ação. No 

entanto, é preciso ponderar que tal abordagem abarca um conjunto de técnicas 

interpretativas, no intuito de descrever e codificar os “componentes de um sistema 

complexo de significados”. 

Assim, ponderando a complexidade de situações do universo empírico, afora 

as atinentes às teorias agroecológicas, de gênero e de empoderamento, elegemos 

no decorrer da fase exploratória21,22 o estudo de caso como método de pesquisa. 

Segundo Yin (2005), este método permite estudar um fenômeno articulado com o 

contexto em contínua transformação – caso que se expressa nas diferentes 

dinâmicas postas à agroecologia na região foco da pesquisa. Outrossim, tem por 

essência, de acordo com Schramm (1971), a busca por esclarecer uma decisão ou 

um conjunto de decisões, os motivos pelos quais essas decisões foram tomadas, 

como foram implementadas e quais resultados foram gerados a partir de suas 

escolhas (SCHRAMM, 1971, apud YIN, 2005, p.31). 

Além da determinação do estudo de caso como método de pesquisa, na fase 

exploratória também foram eleitas diversas técnicas e instrumentos de natureza 

qualitativa que permitissem desvendar o vasto universo de ideias atreladas aos 

temas agroecologia, gênero e empoderamento.  

Frente à diversidade de situações encontradas e amplitude do tema, a 

escolha do instrumental metodológico recaiu sobre várias técnicas. Dentre essas, 

valemo-nos de maneira especial das entrevistas em profundidade, da pesquisa 

bibliográfica e documental, da observação participante e da caderneta de campo, as 



21 Minayo (1994) divide o processo de trabalho científico, para efeitos práticos, em três etapas: fase 
exploratória, trabalho de campo e análise e tratamento do material. 
22 A fase exploratória não condiz apenas com o momento da indicação e determinação dos grupos a 
serem investigados, mas, também, ao período em que atuei como profissional (e pesquisadora) na 
área de extensão rural junto ao público da Cooperativa Sul Ecológica. 
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quais possibilitaram apreender a amplitude das percepções presentes nas falas e 

atitudes de entrevistadas e entrevistados.  

As entrevistas em profundidade tiveram como propósito essencial desvelar os 

aspectos mais subjetivos por parte de nossos entrevistados. May (2004) aclara que 

esta modalidade de entrevista permite captar a trajetória de vida, as experiências, as 

opiniões sobre determinados episódios, as aspirações futuras, as atitudes para 

transformar, ou não, suas realidades, seus sentimentos, entre outros fatores 

indispensáveis ao estudo de objetos complexos.  

É importante ressaltar que tais entrevistas foram realizadas como o uso do 

gravador, com consentimento prévio do(a) entrevistado(a), valendo-nos de um 

roteiro prévio de questões (Apêndice A e B). Além disso, algumas entrevistas, 

notadamente aquelas empreendidas com as mulheres rurais, se estenderam para 

além da “sala de casa” (ultrapassaram o espaço doméstico), sendo realizadas junto 

aos espaços de produção, sobretudo, delas, como a horta23 (Fig. 02). 

 

 

Figura 02 – Locais de realização das entrevistas: A) área de produção de morangos; B) sala de estar. 
Fonte: acervo da autora (2012). 

  

A pesquisa bibliográfica buscou reunir os principais trabalhos científicos 

realizados sobre os temas investigados, haja vista que a mesma foi de fundamental 

importância para a elaboração do referencial teórico apresentado. No que se refere 



23 Destaca-se que os alimentos produzidos na “horta”, geralmente destinados ao autoconsumo das 
famílias, raramente recebem o aporte de contaminantes químicos, a exemplo dos agrotóxicos. Assim, 
entende-se que os mesmos são cultivados, notadamente pelas mulheres rurais, em acordo com as 
potencialidades e limitações do ambiente natural e humano. Nesta perspectiva, compreende-se que a 
revitalização do espaço destinado à “horta” pode sim revestir de importância e visibilizar o trabalho 
executado, em grande medida, por elas, especialmente quando a horta familiar se transpõe em horta 
comercial, produzindo alimentos para atender, também, as demandas dos mercados institucionais.   

A B 
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à pesquisa documental, coletamos documentos, folders, consultamos sítios da 

internet e outras fontes secundárias de informação que indicassem, de alguma ou 

outra forma, o debate sobre a questão da mulher em geral e, mais especificamente, 

as que conectavam o assunto com a agroecologia. 

O uso da observação participante buscou realizar aquilo que Minayo (1994) 

considera ser a possibilidade real de analisar informações diretamente na realidade 

do(a) entrevistado(a), haja vista que estivemos presentes durante um período 

intenso de tempo nos locais em que a pesquisa se desenvolveu, tanto no período 

em que atuamos na Sul Ecológica, como também durante a pesquisa de campo, em 

eventos, encontros, reuniões, etc. No último caso, fizemos uso da caderneta de 

campo como registro de observações colhidas. 

A escolha de interlocutores(as) não foi aleatória. Levamos em conta as 

informações colhidas em pesquisa exploratória, o diálogo com informantes-chave, 

bem como do conhecimento prévio da realidade, sendo estes fatores novamente 

abordados no decorrer do texto. O mesmo procedimento foi adotado a respeito dos 

agentes de desenvolvimento. No total foram realizadas, durante o período 

compreendido entre agosto de 2012 e dezembro de 2013, 24 entrevistas, sendo 

cinco no município de Arroio do Padre (Quadro 01), sete em Pelotas (Quadro 02) e 

doze em São Lourenço do Sul (Quadro 03).  

É preciso destacar que a realização das entrevistas se concentra em dois 

momentos específicos em minha trajetória enquanto pesquisadora. O primeiro deles, 

antecede ao período em que participei do Programa de Doutorado Sanduíche no 

Exterior (PDSE), na Universidade de Sevilha, Espanha, através do qual fui 

contemplada com bolsa concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) no decorrer dos meses de out./2012 à mar./2013. 

O segundo, incide justamente ao período de férias das minhas atividades docentes 

no Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete, no qual ministrei aulas entre 

jul./2013 à ago./2014.   

O quadro 01 traz informações de como ocorreu nossa imersão no universo 

empírico no município de Arroio do Padre. Nesse município o grupo de mulheres 

rurais vinculadas as instituições de interesse na pesquisa compreendia 18 mulheres. 

Para nosso recorte, como mostra o quadro 01, foram elegidas, a partir de reuniões 

com a equipe sociotécnica da Emater, cinco integrantes para realizar as entrevistas.  
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Em Pelotas, a escolha das mulheres entrevistadas contou tanto com a 

indicação dos agentes de desenvolvimento do município com as quais trabalham 

cotidianamente, bem como com a concordância delas (registrada na ATA24 da 

Assembleia Geral da Cooperativa Sul Ecológica, realizada em março de 2012), em 

participar da pesquisa. É válido ressaltar que na época da realização das 

entrevistas, neste município, os projetos dos mercados institucionais estavam em 

processo de espera devido a dificuldades burocráticas de ordenamento 

(documentos, assinaturas, dentre outros). Esse fato interferiu na ampliação do 

número de entrevistadas. O quadro 02 descreve o cenário percorrido em Pelotas. 

 

Quadro 01 – Caracterização dos interlocutores do grupo de mulheres da Emater, município de Arroio 
do Padre. 

Codinome 
do(a) 

Interlocutor(a) 

Local de 
realização da 

entrevista 
Data Observações 

Patrícia 
Sala da casa e 
área de cultivo 
de morango 

Set./2012 
Agricultora (fumo* e morango**)25, partícipe do 
grupo de mulheres da Emater. 

Carla 
Cozinha e 
área de cultivo 
de hortaliças 

Set./2012 

Agricultora (hortaliças em geral), sócia da Sul 
Ecológica, partícipe do grupo ecológico do Arroio 
do Padre e do grupo de mulheres da Emater. 
Possui certificado de produtor orgânico pela 
Rede Ecovida de Agroecologia e pela OCS-RS 
03, ambos em nome do esposo. 

Raquel Sala da casa Set./2012 
Costureira, partícipe do grupo de mulheres da 
Emater e sócia da COOPAP. 

Carmem Sala da casa Set./2012 

Agricultora (fumo* e hortaliças**), sócia e 
segunda secretária da Cooperativa Agropecuária 
de Arroio do Padre (COOPAP), partícipe do 
grupo de mulheres da Emater. 

Cristina 

Sala da casa e 
áreas da 
criação de 
bovinos de 
leite e aves de 
corte 

Set./2012 

Agricultora, criadora de frangos e produtora de 
leite, sócia da Cooperativa Sul Rio-Grandense de 
Laticínios Ltda. (COSULATI) e da Sul Ecológica e 
partícipe no grupo de mulheres da Emater. 

Fonte: elaboração da autora (2015). 



24 A “Ata é um documento em que se registram resumidamente e com clareza as ocorrências, 
deliberações, resoluções e decisões de reuniões ou assembleias” (CONSORALO, 2013). 
25*A produção de fumo, nestes casos, ocorre em meio aos sistemas convencionais de produção. 
**Essas produções são incentivadas tanto pelo grupo de mulheres da Emater, via Chamada Pública 
para diversificação da produção e renda, lançada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
quanto da (COOPAP), para atender demanda dos mercados institucionais. 
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Em São Lourenço do Sul, as mulheres rurais entrevistadas correspondem à 

totalidade das participantes dos grupos Quevedos e Faxinal. Além destas, 

conversamos também com algumas agricultoras que fazem parte do grupo Prado 

Novo. É válido esclarecer que, assim como ocorreu com as interlocutoras do 

município de Pelotas, em São Lourenço do Sul, a definição do público a ser 

entrevistado teve a apreciação da Assembleia Geral da Cooperativa Sul Ecológica 

(do ano de 2012), como também do Conselho de Administração da cooperativa (em 

junho de 2013), ficando as deliberações registradas em ATA. O quadro 03 apresenta 

o recorte de nosso campo em São Lourenço do Sul. 

 

Quadro 02 – Caracterização dos interlocutores, município de Pelotas. 

Codinome 
do(a) 

Interlocutor(a) 

Local de 
realização da 

entrevista 
Data Observações 

Angélica Sala de casa Ago./2013 

Agricultora (hortaliças e mel), sócia da Sul 
Ecológica, partícipe do Grupo Ecológico 
Francesa. Possui certificado de produtor orgânico 
pela Rede Ecovida de Agroecologia e pela OCS-
RS 03. 

Joana Sala da casa Set./2013 

Agricultora (hortaliças em geral), sócia fundadora 
da Sul Ecológica, partícipe do Grupo Ecológico 
Monte Bonito. Possui certificado de produtor 
orgânico pela Rede Ecovida de Agroecologia e 
pela OCS-RS 03. 

Cléia Garagem Set./2013 

Agricultora (hortaliças e frutas), sócia da Sul 
Ecológica, partícipe do Grupo Ecológico Monte 
Bonito. Possui certificado de produtor orgânico 
pela Rede Ecovida de Agroecologia e pela OCS-
RS 03. 

Álvaro 
Sede 
cooperativa 

Ago./2012 

Agricultor (hortaliças e produtor de mel), 
presidente da Sul Ecológica. Possui certificado 
de produtor orgânico pela Rede Ecovida de 
Agroecologia e pela OCS-RS 03. 

Luana Sala de casa Ago./2013 

Agricultora (hortaliças e mel), sócia e técnica da 
Sul Ecológica, partícipe do Grupo Ecológico 
Francesa. Possui certificado de produtor orgânico 
pela Rede Ecovida de Agroecologia e pela OCS-
RS 03. 

Norberto Escritório Set./2013 Agrônomo, técnico da Emater. 

Amanda Escritório Out./2013 
Engenheira Agrícola, Prefeitura Municipal de 
Pelotas. 

Fonte: elaboração da autora (2015). 
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Além dos grupos de mulheres rurais, foram entrevistados quatro agentes de 

desenvolvimento que prestam assistência a grupos de base ecológica e/ou de 

mulheres. O foco das entrevistas privilegiou um olhar sobre a agroecologia, a fim de 

evidenciar (ou não) suas proposições efetivas no que concerne aos processos de 

empoderamento das mulheres no âmbito rural. 

 

Quadro 03 – Caracterização das interlocutoras, município de São Lourenço do Sul. 

Codinome do(a) 
Interlocutor(a) 

Local de 
realização da 

entrevista 
Data Observações 

Vanda Sala da casa Jul./2012 

Agricultura (hortaliças em geral), sócia e 
secretaria da Sul Ecológica, coordenadora do 
Grupo Ecológico Prado Novo. Possui certificado 
de produtor orgânico pela Rede Ecovida de 
Agroecologia e pela OCS-RS 03. 

Regina Agroindústria Jul./2012 

Agricultora (agroindústria de sucos), sócia da 
Sul Ecológica, partícipe no Grupo Ecológico 
Prado Novo. Possui certificado de produtor 
orgânico pela Rede Ecovida de Agroecologia e 
pela OCS-RS 03. 

Flávia 
Sala de casa e 
área de cultivo 
de hortaliças 

Set./2013 
Agricultora (hortaliças e mel), sócia fundadora 
da Sul Ecológica, coordenadora do Grupo 
Ecológico Faxinal. 

Francisca Cozinha Set./2013 

Agricultora (fumo*, hortaliças e mel), sócia 
fundadora da Sul Ecológica, partícipe do Grupo 
Ecológico Faxinal. Possui certificado de 
produtor orgânico pela Rede Ecovida de 
Agroecologia e pela OCS-RS 03. 

Paula Sala da casa Set./2013 

Agricultora (fumo* e hortaliças), sócia da Sul 
Ecológica, partícipe do Grupo Ecológico Faxinal. 
Possui certificado de produtor orgânico pela 
Rede Ecovida de Agroecologia e pela OCS-RS 
03, em nome do esposo. 

Cláudia Sala da casa Set./2013 

Agricultora (fumo* e hortaliças), partícipe e 
secretária do Grupo Ecológico Faxinal. Possui 
certificado de produtor orgânico pela Rede 
Ecovida de Agroecologia e pela OCS-RS 03, em 
nome do pai. 

Emília 
Antiga estufa 
de fumo 

Set./2013 

Agricultora (hortaliças em geral), sócia da Sul 
Ecológica, partícipe do Grupo Ecológico Faxinal. 
Possui certificado de produtor orgânico pela 
Rede Ecovida de Agroecologia e pela OCS-RS 
03. 

Fonte: elaboração da autora (2015). 
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Para análise das informações coletadas empregamos a análise de conteúdo, 

pois entendemos que se trata de um método adequado para descrever e interpretar 

o conteúdo da informação. Essa análise que conduz a descrições sistemáticas ajuda 

a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados em 

um nível que está para além de uma leitura comum. 

Freitas et al. (1997) apontam que realizar análise de conteúdo requer certo 

grau de dedicação e sensibilidade, uma vez que é necessário que desperte no 

pesquisador intuição, imaginação e criatividade, especialmente no momento de criar 

as categorias de análise. Para Bardin (1996, p.07), a análise de conteúdo é 

 

un conjunto de instrumentos metodológicos cada vez más perfectos y em 
constante mejora, aplicados a discursos (contenidos y continentes) 
extremamente diversificados. El factor común de estas técnicas múltiples y 
multiplicadas […] es una hermenéutica controlada, basada en la deducción: 
la inferencia. 

 

A autora citada ressalta que, enquanto esforço interpretativo, a análise de 

conteúdo gravita entre o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade. 

Destarte, possibilita ao pesquisador, a partir de suas categorias de análise, trabalhar 

de forma clara e precisa em seus dados. 

O conjunto de dados foi organizado e sistematizado com auxílio de software 

específico (QRS NVivo 10). Nossa análise teve início com a transcrição integral do 

material gravado e a sistematização dos apontamentos constantes na caderneta de 

campo. Esse material ensejou a construção das categorias de análise que 

apresentamos na figura 03. Estas categorias foram utilizadas para guiar a análise 

das entrevistas, que subsidiam os capítulos que seguem.  

É interessante enfatizar que a estrutura de análise recai nos processos de 

empoderamento das mulheres rurais, dos municípios de Arroio do Padre (RS), 

Pelotas (RS) e São Lourenço do Sul (RS), notadamente em três momentos 

específicos de sua trajetória. O primeiro deles condiz com o período em que 

atuavam em modelos de agricultura tradicionais ou convencionais e tem por objetivo 

desvendar como eram suas relações nas esferas produtivas e reprodutivas (casa, 

doméstico, feminino) dos espaços rurais. No segundo, buscou-se desvendar o que 

as motivou a transitar desses modelos mais convencionais de agricultura para 

outros, de base ecológica ou mais sustentáveis, próprios da agroecologia. Com a 

agroecologia como “pano de fundo”, a proposta foi no sentido de evidenciar as 



39 


supostas mudanças que ocorreram nas relações entre homens e mulheres. O 

terceiro e último momento teve por intuito conhecer as proposições da agroecologia 

em suas vidas para “além da porteira”, em termos das relações com os mercados, 

suas inserções nas questões políticas, suas visões de mundo.   

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 03 – Representação esquemática das categorias de análise da pesquisa.  
Fonte: elaboração da autora (2015). 

 

Cabe ressalvar que no decorrer da discussão dos resultados foram 

empregados codinomes aleatórios como estratégia de preservação das identidades 

de nossas interlocutoras e dos interlocutores. Embora a opção pelo emprego de 

imagens – autorizadas previamente (nas ATA’s das Assembleias Gerais e do 

Conselho de Administração da Cooperativa Sul Ecológica, nas gravações das 

entrevistas) para o uso na tese, por parte dos interlocutores e interlocutoras –, é 

válido esclarecer que não há correspondência entre essas e os excertos presentes 

no texto.  

Ademais, como forma de padronizar as informações, os entrevistados são 

identificados pela letra “E.”. Por exemplo, ao nos referirmos à determinada 

interlocutora assentada em certo município, sua identificação na discussão dos 

resultados terá a seguinte conotação “(E. Codinome, Município, mês/ano)”.   

Empoderamento 

 O despertar 

 Transformações nas 
relações produtivas e 
reprodutivas – 
questões de gênero 

 Para além 
das 
propriedades 
rurais 

AGROECOLOGIA 

GÊNERO 



     

 

3 AGROECOLOGIA, GÊNERO E EMPODERAMENTO: um tratamento conceitual 

 

 

Para cumprir seus propósitos, esse capítulo foi organizado em três 

momentos. O primeiro visa situar o tema da agroecologia, enfocando seu aporte 

científico e abordando os processos de transição agroecológica que conduzem à 

construção de modelos de agricultura e sociedades mais sustentáveis. Num 

segundo momento, será evidenciada a inserção das questões de gênero no âmbito 

da agroecologia, sendo imperioso apresentar o gênero desde sua origem e expor 

suas principais definições, bem como dialogar com sua proximidade às relações de 

poder. No último apartado, trataremos dos processos de empoderamento – 

individual, coletivo e político – que potencializam melhores condições de vida aos 

sujeitos rurais (homens e mulheres). 

 

 

3.1 Sobre as propostas agroecológicas: algumas noções  

 

 

Ao longo da história, a expressão agroecologia envolveu diversas abordagens 

no afã de resolver desafios reais – notadamente os relativos à produção agrícola – 

carregando acepções que correspondem a distintos campos de interpretação. Para 

alguns, o termo representa unicamente um modo de atuar nos espaços rurais, quer 

dizer, seria um “outro” pacote em substituição ao que foi incorporado durante o 

processo de modernização conservadora da agricultura. Para outros, refere-se a 

uma disciplina formada pela união da Agronomia com a Ecologia, interligando as 

técnicas de cultivo da primeira com os cuidados com o meio ambiente da segunda. 

E há também aqueles que a compreendem enquanto ciência que agrega aos 
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conhecimentos científicos os conhecimentos populares ou saberes tradicionais e 

locais de agricultores e agricultoras. É precisamente segundo essa última percepção 

que conduziremos nossa reflexão26. 

Tendo por intuito auxiliar na apreensão da agroecologia enquanto ciência, 

esta seção divide-se em outras três subseções. A primeira tem por finalidade 

precisar e diferenciar Agroecologia de “agroecologia”27 no âmbito acadêmico-

científico e prático. Na segunda, serão apresentados os contextos que nortearam a 

construção do pensamento agroecológico através dos tempos. Por fim, a última 

subseção pretende demostrar os processos da transição agroecológica 

(GLIESSMAN, 2002; 2010) e as dinâmicas crescentes da sustentabilidade 

(CAPORAL e COSTABEBER, 2002) orientados aos agroecossistemas naturais e 

humanos, especialmente aqueles que tangem aos espaços rurais próprios do nosso 

universo empírico. 

 

 

3.1.1 Agroecologia e “agroecologia”: reflexões necessárias 

 

 

A expressão agroecologia, na visão de Wezel et al. (2009), provém da busca 

e constituição de novos referenciais que não aqueles que orientaram o período da 

modernização agrícola conservadora. Embora tal expressão tenha abordado 

inicialmente aspectos de produção e de proteção das culturas agrícolas, nas últimas 

décadas, novas dimensões tornam-se cada vez mais relevantes, tais como as 

questões ambientais, sociais, econômicas, éticas e de desenvolvimento.  

A fim de compreender e categorizar o termo agroecologia, os autores 

realizaram análise em diferentes países (como Alemanha, Brasil, Estados Unidos e 

França), nos quais constataram que, de um modo geral, o mesmo assume três 



26 Apesar de aprofundarmos os debates atinentes a temática da agroecologia a partir da ideia de 
“ciência agroecológica”, não desconhecemos a trajetória da mesma em meio aos movimentos sociais 
rurais e de mulheres. Para maiores informações sobre os movimentos agroecológicos, ver, entre 
outros autores, Brandemburg (2003; 2011), Almeida (2009), Siliprandi (2009) e Pacheco (2009).  
27 Conforme Caporal e Costabeber (2002, 2004) e Caporal e Azevedo (2011), a palavra 
“agroecologia”, aqui escrita entre aspas e sem a primeira letra em maiúscula, evidencia a não relação 
do termo com o que se estende por Ciência Agroecológica. Todavia, conforme já alertamos, não nos 
“amarraremos” nesta distinção, apesar de entendermos como necessário explicitar, minimamente, em 
que termos ela se dá. 
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principais definições: como ciência, como um movimento (político/social) e como 

prática. Segundo afirmam, na França, a agroecologia foi entendida principalmente 

como prática agrícola e, até certo ponto, como um movimento, sendo a agronomia a 

disciplina científica correspondente. Na Alemanha, a agroecologia tem uma longa 

tradição como ciência. Nos Estados Unidos e no Brasil ocorrem as três 

interpretações de agroecologia, embora com predominância ao uso como uma 

ciência nos Estados Unidos e como movimento e prática agrícola no Brasil. 

Ademais, asseguram que a aplicação e validação do termo são variáveis no 

contexto dos diversos países, notadamente entre os países estudados, sendo 

fortemente dependentes de fatores como: (i) existência de movimentos sociais ou 

ambientais fortes, (ii) a existência de diferentes tradições científicas e suas 

evoluções, e (iii) a busca de estruturas e conceitos que descrevam os novos tipos de 

práticas ou movimentos. 

 Tendo em vista que a agroecologia guarda, segundo Wezel et al. (2009), 

certa relação com a evolução histórica dos países, pode-se apreender que, no 

Brasil, a mesma tem suas raízes em um movimento iniciado na década de 1970, 

denominado de “agricultura alternativa” (BRANDEMBURG, 2002). Esse movimento 

foi conformado por um conjunto de agricultores familiares que estavam “em via de 

exclusão, ou excluídos diretamente pelos mecanismos de expropriação da política 

agrícola”, a qual operava em prol da modernização dos espaços rurais 

(BRANDEMBURG, 2002, p. 12). Conforme Brandemburg (2002), esses agricultores 

e agricultoras, “excluídos” até mesmo do universo de atuação da assistência técnica 

– dado que não se encaixavam no padrão dinâmico e moderno da agricultura da 

Revolução Verde –, buscavam estratégias de sobrevivência focadas na crítica ao 

modelo de modernização vigente. Por isso, tem-se na acepção agroecológica as 

bases teóricas e científicas que conformam não a mera substituição de “pacotes” 

químicos por outros mais “ecologizados” (MATTOS et al., 2006, p. 28), mas, sim, a 

apropriação por parte desses agricultores dos mecanismos essenciais para sua 

reprodução social enquanto sujeitos28.  



28 Conforme veremos no capítulo 04, o qual traz a discussão dos resultados da pesquisa, as 
dinâmicas agroecológicas possibilitaram aos agricultores e agricultoras que compõem nosso universo 
empírico não apenas o reconhecimento dos processos produtivos por eles engendrados (por 
exemplo, os mecanismos empregados para a certificação dos produtos orgânico), mas, 
principalmente, a valorização das relações de trabalho estabelecidas entre homens e mulheres, 
interna e externamente à casa. 
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Além das três definições discutidas acima, observa-se diferentes abordagens 

para agroecologia no sentido de resolver os desafios dos espaços rurais. A esse 

respeito, Caporal (2011, p. 95) afirma que a mesma também busca estabelecer “um 

novo caminho para a construção de estilos de agricultura de base ecológica ou 

agriculturas mais sustentáveis”. É válido ressaltar que a opção por essas 

terminologias e não outras, como agricultura agroecológica, agricultura ecológica, 

ecoagricultura, recai em 

 

[...] distinguir os estilos de agricultura resultantes da aplicação dos princípios 
e conceitos da Agroecologia, tanto do modelo de agricultura convencional 
ou agroquímica (um modelo que, reconhecidamente, é mais dependente de 
recursos naturais não renováveis e, portanto, incapaz de perdurar através 
do tempo), como também, de estilos de agricultura que estão surgindo a 
partir das orientações emanadas das correntes da “Intensificação Verde”, da 
“Revolução Verde Verde” ou “Dupla Revolução Verde”, cuja tendência, 
marcadamente ecotecnocrática29, tem sido a incorporação parcial de 
elementos de caráter ambientalista ou conservacionista nas práticas 
agrícolas convencionais (CAPORAL , 2011, p. 96-97 – destaques do autor). 

 

No que se refere a essa disputa de termos, Mattos et al. (2006, p. 23) 

elucidam que os estilos de agricultura “ecologizadas” “nem sempre aplicam [...] os 

princípios da agroecologia, já que parte delas está orientada [...] aos nichos de 

mercado, relegando a um segundo plano as dimensões ecológicas e sociais”. Além 

disso, Moreira e Carmo (2004) atentam para o fato de que quando a agroecologia é 

confundida com um tipo de agricultura sem veneno ou orgânica, suas 

potencialidades são completamente mascaradas. Sobre este tema, Caporal (2011, 

p. 98) adverte que 

 

[...] é preciso ter clareza que algumas agriculturas alternativas e mesmo a 
agricultura orgânica certificada, entre outras, são, em geral, o resultado da 
aplicação de técnicas e métodos diferenciados dos pacotes convencionais, 
normalmente desenvolvidas de acordo com e em função de regulamentos e 
regras que orientam a produção e impõem limites ao uso de certos tipos de 
insumos e a liberdade para o uso de outros. Contudo, [...], estas escolas ou 
correntes da agricultura alternativa não necessariamente precisam estar 
seguindo as premissas básicas e os ensinamentos fundamentais da 
Agroecologia. Na realidade, uma agricultura que trata apenas de substituir 
insumos químicos convencionais por insumos alternativos ou orgânicos, não 
necessariamente será uma agricultura ecológica em sentido mais amplo. É 
preciso ter presente que a simples substituição de agroquímicos por adubos 



29 Há duas abordagens que, de um modo geral, buscam explicar as premissas do desenvolvimento 
rural sustentável. Uma delas é a ecotecnocrática, a qual, em essência, reproduz os mesmos valores 
do capital – “máscara” verde. A outra é a ecossocial, que se embase em perspectivas sociais e mais 
sustentáveis da produção (PACÌFICO, 2009).   
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orgânicos mal manejados pode não ser solução, podendo inclusive vir a ser 
a causa de outro tipo de contaminação. 

 

A partir do exposto, é possível ratificar a existência de “certas práticas” que se 

autodenominam convergentes à agroecologia, mas que, em verdade, denotam uma 

apropriação indevida do termo. Para Caporal e Costabeber (2002, 2004) e Caporal 

(2009), tal apropriação, aqui representada pelo vocábulo “agroecologia”, mais 

reafirma as dinâmicas que orientaram a modernização conservadora da agricultura 

do que contribui na construção de formatos mais sustentáveis de produção e 

consumo.  

Há de se ter clareza ao abordar/empregar a expressão agroecologia para não 

a confundir com modelos de agricultura que recaem na mera adoção de práticas e 

tecnologias agrícolas “limpas ou ecológicas” (CAPORAL e COSTABEBER, 2004, p. 

07), referendando a citada abordagem ecotecnocrática em detrimento da ecossocial. 

A esse respeito, Caporal (2009, p. 09) adverte que a agroecologia  

 

[...] se consolida como enfoque científico na medida em que este novo 
paradigma se nutre de outras disciplinas científicas, assim como de 
saberes, conhecimentos e experiências dos próprios agricultores, o que 
permite o estabelecimento de marcos conceituais, metodológicos e 
estratégicos com maior capacidade para orientar não apenas o desenho e 
manejo de agroecossistemas mais sustentáveis, mas também processos de 
desenvolvimento rural mais humanizados.  

 

É válido esclarecer que não é a intenção esgotar os meandros dessa 

discussão, nem tampouco deslegitimar o emprego da expressão “agroecologia”. 

Entretanto, parece pertinente o entendimento de Caporal e Costabeber (2004), de 

que a “agroecologia” somente chegará à agroecologia se incorporar as noções 

básicas da sustentabilidade agroecológica propostas por Caporal e Costabeber 

(2002), quais sejam, ambiental, econômica, social, cultural, política e ética – vistas 

como indispensáveis para repensar os espaços rurais naturais e humanos, os 

agroecossistemas (GLIESSMAN, 2002; ALTIERI, 2002, 2004). 

Diante das possibilidades intrínsecas à agroecologia nos espaços rurais, na 

sequência recorreremos às raízes e às construções teoricopráticas que materializam 

a agroecologia, a fim de construir uma reflexão crítica e temporal, a partir de sua 

inserção mundial. 
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3.1.2 A construção do pensamento agroecológico 

 

 

Para compreender a agroecologia torna-se imperioso conhecer os processos 

que originaram a agricultura, bem como as relações que aproximaram (ou 

distanciaram) homens e natureza (HECHT, 2002). A esse respeito, Mazoyer e 

Roudart (2010) advertem que, há mais de dez mil anos, homens e mulheres 

deixaram sua vida nômade para se dedicar ao cultivo da terra, sedentarizando-se. 

Desde então, para minimizar as restrições impostas pelo ambiente natural à 

produção de alimentos, o homem vem modificando suas ações e alterando 

“profundamente a maior parte dos ecossistemas do planeta” (MAZOYER e 

ROUDART, 2010, p. 57). Na sua origem 

 

[...] o Homo sapiens sapiens era caçador-coletor. Quando ele começou a 
praticar o cultivo e a criação, ele não encontrou na natureza nenhuma 
espécie previamente domesticada, mas domesticou um grande número 
delas. Não dispunha também de instrumentos anatômicos adaptados ao 
trabalho agrícola, mas os fabricou de todas as maneiras e cada vez mais 
poderosos. [...] as formas de agricultura humanas repousam na exploração 
combinada de várias espécies, segundo modalidades de organização e de 
funcionamento muito diversas. Uma diversidade que se deve ao fato de 
que, [...], as sociedades humanas de cultivadores e criadores não são o 
produto relativamente estável da evolução das espécies. Elas são o produto 
versátil, acompanhando o tempo e o lugar, de uma incessante história 
(MAZOYER e ROUDART, 2010, p. 70 – destaques dos autores).  

 

A partir do excerto precedente, apreende-se que os homens não apenas 

modificaram a natureza, mas criaram certos instrumentos a fim de facilitar essa 

modificação. Na visão de Assis (2005), muitas foram as técnicas desenvolvidas 

pelos homens, tendo por intuito melhorar suas práticas de trabalho com os solos, 

plantas e animais. 

Inicialmente, as técnicas agrícolas se relacionavam com o uso de “rica 

simbologia e sistemas rituais que frequentemente serviam para controlar as práticas 

de uso da terra e para codificar os conhecimentos agrários dos povos que não 

conheciam a escrita” (HECHT, 2002, p. 22). Para Alves (2001, p. 06), os agricultores 

empregavam “desde conhecimentos de calendários agrícolas baseados na 

astrologia, até sistemas de seleção e manejo de solos e diversificação de culturas”. 

Aqui também se pode dizer que, em grande medida, o manejo contemplava técnicas 

de pousio e sistemas de integração lavoura-pecuária.  
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Até meados do século XVIII, as técnicas de manejo baseavam-se nos 

aspectos naturais presentes em dado ambiente, suas potencialidades e limitações 

para trabalhar a terra e organizar os cultivos com vistas à produção de alimentos e 

matérias primas. Contudo, com o advento da agricultura moderna (surgimento da 

química agrícola), a partir dos séculos XVIII e XIX, essas relações “harmoniosas” de 

cultivo são drasticamente alteradas. Segundo Veiga (2007, p. 57), desde então há 

um “intenso processo de mudanças tecnológicas, sociais e econômicas, que hoje 

chamamos de Revolução Agrícola”.  

Diante disso, aquela agricultura embasada no uso de excrementos animais e 

resíduos vegetais (a fim de manter a fertilidade dos solos) se converte em agricultura 

dependente do uso de fertilizantes químicos e adubos sintéticos (baseados em 

formulações da química agrícola – Lei do Mínimo30). Ao prezar pelo aumento da 

produtividade, tal modelo privilegiou a seleção de variedades de alto rendimento, a 

utilização de fertilizantes químicos, a mecanização das lavouras, dentre outros, em 

detrimento daqueles sistemas de produção vistos como antigos ou ultrapassados.  

Embora tais práticas “modernizantes” tenham abarcado um número 

expressivo de agricultores e agricultoras, muitos foram os excluídos que 

permaneceram à margem desses processos. Ao mesmo tempo, a modernização 

agrícola trouxe como consequências sérios danos ao ambiente (como a 

contaminação das águas e dos solos), perda do patrimônio genético, e riscos à 

saúde dos povos do campo e das cidades, especialmente através da ingestão de 

alimentos com resíduos de agrotóxicos, hormônios e outros produtos químicos. 

Desse cenário surgem os primeiros contramovimentos a este modelo de 

modernização e tecnificação da agricultura e em prol de estilos de produção agrícola 

menos agressivos ao ambiente natural e humano. Dentre esses, Mattos et al. (2006) 

e Assis (2006) citam a vertente da Agricultura Alternativa que, a partir dos anos 

1970, no Brasil, se configura enquanto movimento de denúncia ao uso abusivo dos 

fertilizantes químicos, à deslegitimação do conhecimento empírico e à deterioração 

da base social da produção de alimentos. A esse respeito, Caporal (2009, p. 09) 

adverte que 



30 De acordo com Brock (1997), a Lei do Mínimo, enunciada por Liebig, em 1840, afirmava que o 
crescimento vegetal não pode ser maior que a proporção adequada dos nutrientes essenciais 
presentes no solo. Isto é, o crescimento da planta está diretamente relacionado à aplicação, via 
adubação química, do nutriente que se apresenta em menor concentração no solo. 
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Desde muito tempo a sociedade vem buscando estabelecer estilos de 
agricultura que sejam menos agressivos ao meio ambiente e capazes de 
proteger os recursos naturais, assegurar maior longevidade, tentando fugir 
do estilo convencional de agricultura que passou a ser hegemônico a partir 
dos novos descobrimentos da química agrícola, da biologia e da mecânica 
ocorridos a partir do final do século XIX. Em diversos países, surgiram 
versões destas agriculturas alternativas, com diferentes denominações: 
orgânica, biológica, ecológica, biodinâmica, regenerativa, permacultura, etc., 
cada uma delas seguindo determinados princípios, tecnologias, normas, 
regras e filosofias, segundo as correntes a que estão aderidas.  

 

Embora tais modelos de agricultura “alternativa” criticassem os pressupostos 

da modernização agrícola, de forma geral, limitaram o seu escopo ao âmbito da 

agricultura e não na totalidade dos espaços rurais ou mesmo da sociedade em geral. 

Quer dizer, ao invés de seus procedimentos considerarem os planos sociais, 

culturais, políticos e éticos do rural, assumiram o ponto de vista técnico como eixo 

básico de abordagem. Nas palavras de Caporal (2009, p. 09) 

 

Não obstante, na maioria das vezes, tais alternativas não conseguiram dar 
as respostas para os problemas socioambientais que foram se acumulando 
como resultado do modelo convencional de desenvolvimento rural e de 
agricultura que passaram a predominar e se agravaram, particularmente, 
depois da Segunda Grande Guerra. Neste ambiente, de busca e construção 
de novos conhecimentos, foi que nasceu a Agroecologia, de modo que seus 
princípios passariam a contribuir para o estabelecimento de um novo 
caminho para a construção de agriculturas de base ecológica ou 
agriculturas mais sustentáveis [...] 

 

É pertinente salientar que a trajetória da agroecologia, enquanto enfoque 

científico, tem seu surgimento atrelado à demanda da agricultura alternativa por um 

suporte teórico-metodológico que orientasse ações capazes de responder às críticas 

de movimentos que a compreendiam, equivocadamente, enquanto uma espécie de 

retrocesso, de retorno ao “atraso”. Neste sentido, Assis (2006, p. 178) sustenta que 

a agroecologia “surge como consequência de uma busca de suporte teórico para as 

diferentes correntes de agricultura alternativa e, como resposta aos críticos desses 

movimentos que citavam esses como uma tentativa retrógrada de volta ao passado 

na agricultura”. Igualmente, Altieri (2004) assevera que a agroecologia representa 

também um mecanismo de reinvindicação frente aos processos modernizantes na 

agricultura. 

Outra perspectiva é trazida por Caporal e Costabeber (2002), os quais 

afirmam que a mesma condiz com um novo formato científico que, ao integrar ampla 



48 


variedade de disciplinas, possibilita compreender as relações entre homens e 

ambiente e prestar um novo olhar sobre as práticas agrícolas e, por conseguinte, 

suas consequências desde o ponto de vista ambiental, social, cultural, político, ético 

e mesmo econômico. 

Neste ponto parece salutar indicar que existem duas escolas que tratam do 

pensamento agroecológico. Uma delas é a escola norte americana que, segundo 

Moreira e Carmo (2004), tem suas bases científicas numa agroecologia proveniente 

da Ecologia31. A outra é a escola europeia, a qual prega uma agroecologia integrada 

as diferentes disciplinas científicas e às especificidades das comunidades rurais32. 

Independente da vertente seguida, Guzmán e Mielgo (1994) salientam que a 

concepção do termo está para além das técnicas produtivas e de manejo, trazendo 

“junto a su dimensión agronómica central, en la que los principios de la ecología 

deben regir el manejo de los recursos naturales desde un perspectiva 

agrosilvopastoril, […] un carácter social, local e histórico” (GUZMÁN e MIELGO, 

1994 p. 457).  

Os autores também ressaltam a importância da agroecologia para o 

desenvolvimento dos espaços rurais – sob o ponto de vista do uso e manejo dos 

recursos naturais e humanos, uma vez que ela potencializa aos agricultores 

possibilidades de autonomia sobre fatores como produção, tecnologia, canais de 

comercialização, entre outros, tornando-os protagonistas do seu próprio 

desenvolvimento33.  

Na visão de Sevilla Guzmán (2001), a agroecologia tem por propósito 

evidenciar e sistematizar os elementos de resistência presentes nas comunidades 

rurais frente aos processos de modernização na agricultura. Neste sentido, cria 

mecanismos para o desenvolvimento endógeno, a fim de potencializar formas de 

ação social coletivas. A esse respeito, os autores avaliam que a mesma não “trata 

de levar soluções para as comunidades, mas de detectar aquelas que existem 

localmente e ‘acompanhar’ e animar os processos de transformação existentes em 

uma dinâmica participativa” (SEVILLA GUZMÁN, 2001, p. 36 – destaques do autor). 



31 Sobre este tema, ver Gliessmann (2002). 
32 Para maiores explicações, ver Caporal e Costabeber (2004). 
33 É interessante observar que tal estratégia, em certa medida, auxilia na compreensão dos 
processos que levaram os agricultores e agricultoras familiares situados na região compreendida pelo 
estudo à formarem uma cooperativa com base nos princípios da agroecologia, os quais serão 
devidamente aprofundados no decorrer do capítulo 04. 
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De acordo com Altieri e Toledo (2011), a agroecologia vem proporcionando as 

bases científicas, técnicas e metodológicas para uma outra revolução agrícola. 

Nesta perspectiva, os autores asseveram que a mesma visa uma gradual 

transformação da agricultura industrializada (produtora de alimentos com 

combustíveis fósseis, destinados ao mercado exportador), em formatos de 

agricultura alternativos e mais sustentáveis. 

Embora a agroecologia detenha alguns mecanismos que propiciam a 

promoção dos espaços rurais e das agriculturas locais, é imprescindível, para seu 

êxito, o acesso dos agricultores à terra, às sementes, à agua, ao crédito, aos 

mercados, enfim, aos programas e políticas que fomentam e apoiam suas práticas 

agrícolas34. A facilidade para esse acesso pressupõe ações coletivas, construídas 

de forma participativa e democrática entre agentes governamentais e agricultores. 

Pois, como alertam Altireri e Toledo (2011, p. 588-589), a 

 

Agroecology is highly knowledge-intensive, and is based on techniques that 
are not delivered top-down but developed on the basis of farmers’ 
knowledge and experimentation. For this reason agroecology emphasizes 
the capability of local communities to experiment, evaluate, and scale-up 
innovations through farmer-to-farmer research and grassroots extension 
approaches. Technological approaches emphasizing diversity, synergy, 
recycling and integration, and social processes that value community 
involvement, point to the fact that human resource development is the 
cornerstone of any strategy aimed at increasing options for rural people and 
especially resource-poor farmers35. 

 

Quer dizer, a agroecologia – e os estilos de agricultura desenvolvidos a partir 

dela, quais sejam, agricultura de base ecológica ou mais sustentáveis (CAPORAL e 

COSTABEBER, 2004) – não pode ser pensada, tampouco implementada, nos 



34 Conforme veremos no capítulo que tange à discussão dos resultados (capítulo 04), várias foram as 
políticas e programas governamentais acessados por nossos interlocutores, especialmente a partir do 
ano de 2003, a fim de potencializar sua reprodução social nos espaços rurais. Dentre essas políticas 
e programas, ganham destaque o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), as novas modalidades do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), notadamente a modalidade Pronaf Mais Alimento, o Programa Nacional 
de Crédito Fundiário, etc. 
35 A agroecologia é altamente intensiva em conhecimentos, os quais se embasam não em técnicas 
aplicadas de cima para baixo, mas em técnicas criadas a partir do conhecimento e da 
experimentação dos agricultores. Por esta razão, a mesma enfatiza a capacidade das comunidades 
locais em experimentar, avaliar, inovar as produções de escala através da investigação agricultor a 
agricultor e dos enfoques de extensão de base. Seus enfoques tecnológicos enfatizam a diversidade, 
a sinergia, a reciclagem, a interação, os processos sociais que valorizam a participação comunitária, 
apontando para o fato de que o desenvolvimento dos recursos humanos é a pedra angular de 
qualquer estratégia dirigida a aumentar as opções para a população rural e para os agricultores, 
especialmente aqueles com recursos escassos (tradução nossa). 
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moldes que sustentaram a modernização agrícola conservadora. Suas técnicas não 

preconizam somente as questões produtivas, nem suas orientações advêm de um 

setor eminentemente industrial, pelo contrário, as garantias para uma produção 

saudável, segundo o enfoque agroecológico, condizem com a busca do equilíbrio e 

da interação entre os setores produtivos e reprodutivos (lavoura e lar) e entre os 

conhecimentos tradicionais e científicos. Para tanto, consideram os conhecimentos 

endógenos próprios do local, dos agricultores e agricultoras, das comunidades, para 

criar a alternatividade. 

Para Caporal, Costabeber e Paulus (2005, p. 04), a agroecologia 

 

pressupõe o uso de tecnologias heterogêneas, com adequação às 
circunstâncias socioeconômicas e culturais das comunidades rurais, assim 
como às características biofísicas e geográficas específicas. Qualquer 
opção tecnológica deve ter como referencial a sustentabilidade, observada 
e analisada em perspectiva multidimensional: social, ambiental, econômica, 
cultural, política e ética. Igualmente, a estratégia tecnológica deve ter como 
meta a construção de estilos de agricultura com maior longevidade, como 
parte de um processo amplo de desenvolvimento rural em base 
sustentáveis, porém dentro de uma sociedade também sustentável. Novas 
abordagens para os problemas agrários são requeridas, reconhecendo na 
diversidade cultural um componente insubstituível, com estratégias 
apoiadas em metodologias participativas, enfoque interdisciplinar e 
comunicação horizontal. A Agroecologia, enquanto ciência integradora de 
distintas disciplinas científicas, tem a potencialidade para constituir a base 
de um novo paradigma de desenvolvimento rural sustentável. 

 

Neste sentido, tem-se que a agroecologia, diferentemente do que ocorre com 

“a moderna ciência agrícola”36, tem nas metodologias participativas, no enfoque 

interdisciplinar e na comunicação horizontal suas referências de busca da 

multidimensionalidade da sustentabilidade (social, ambiental, econômico, cultural, 

político e ético) dos agroecossistemas. Ademais, a mesma propõe estratégias a 

curto, médio e longo prazo para a agricultura, a fim de auxiliar tanto na construção 

de processos de desenvolvimento rural sustentáveis, como também de sociedades 

sustentáveis (CAPORAL, 2009; ALTIERI e TOLEDO, 2011). Sendo que, para tanto, 

é fundamental não apenas superar os tais níveis multidimensionais, mas, sobretudo, 

transcender as fases da transição agroecológica.  



36 Para maiores informações, ver Altieri (2004). 
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Diante disto, a subseção sequente aborda os caminhos da transição 

agroecológica, bem como as dinâmicas atinentes à sustentabilidade, a partir dos 

aportes de autores como Gliessman (2010), Caporal et al. (2011), entre outros. 

 

 

3.1.3 Da transição agroecológica à sustentabilidade 

 

 

Levando em conta as informações a respeito da agroecologia, não há como 

negar sua relevância para a sustentabilidade das sociedades, dos espaços rurais e 

para a busca de autonomia e qualidade de vida dos agricultores e agricultoras. 

Ademais, Caporal, Costabeber e Paulus (2005, p. 04) enfatizam que a mesma “tem 

a potencialidade para construir a base de um novo paradigma de desenvolvimento 

rural sustentável37”. 

Mesmo assim, é preciso ponderar que, de um modo geral, são ainda 

reduzidos os espaços de uma efetiva prática agroecológica no âmbito da realidade 

concreta38. A perpetuação das práticas “convencionais” em detrimento daquelas 

“alternativas” decorre da força com que impera o interesse dos complexos 

agroindustriais. Diante disto, a proposta de alterações nas bases produtivas dos 

espaços rurais sofre grande resistência, pois mudanças dessa natureza pressupõem 

incidir sobre os valores e motivações que movem os agricultores e agricultoras em 

suas tomadas de decisão. Assim, torna-se necessário um repensar acerca de novos 

caminhos para a construção de formatos de agricultura embasados nos princípios da 

agroecologia, que permitam a esses agricultores e agricultoras (re)orientar seu 

“fazer” cotidiano. 

Há que se atentar para o fato de que a agroecologia ocorre num ambiente 

marcado pela interação entre os conhecimentos científicos e o saber fazer dos 

agricultores. Nesta perspectiva, Mattos et al. (2006) elucidam que a mesma não é 



37 Para Sevilla Guzmán (2005, p. 131) o desenvolvimento rural sustentável “consiste na busca do 
local para, partindo daí, recriar a heterogeneidade do mundo rural por meio de formas de ação social 
coletivas”. 
38 De acordo com informações do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006), nos municípios aqui 
estudados (Arroio do Padre, Pelotas e São Lourenço do Sul), menos de 3% das propriedades da 
agricultura familiar são de base ecológica.  
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um processo linear, tampouco neutro, haja vista que pressupõe um processo de 

transição que implica numa  

  

opção ética por um meio ambiente equilibrado e por uma sociedade onde 
prevaleça maior equidade [sic.] socioeconômica. Outro aspecto fundamental 
é o reconhecimento de que a transição [...] não se dará de forma linear, um 
passo depois do outro [...], mas que há uma dialética entre avanços e 
recuos, que é inerente aos processos de mudança social (MATTOS et al., 
2006, p. 30). 

 

Ainda sobre este tema, Gliessman (2010) adverte que a transição, quando 

agroecológica, é um processo gradual que ocorre a passos lentos e não contínuos 

em direção à agroecologia – vista pelo autor enquanto suporte para as atividades 

básicas dos formatos de agricultura de base ecológica. Na obra intitulada 

“Agroecología: Procesos Ecológicos en Agricultura Sostenible”, traduzida para o 

espanhol em 200239, o autor estabelece três níveis da transição agroecológica, quais 

sejam: i) incrementar a eficiência das práticas convencionais a fim de reduzir o 

consumo e o uso de insumos caros, escassos ou ambientalmente nocivos; ii) 

substituir práticas e insumos convencionais por práticas e insumos alternativos; e, iii) 

redesenhar o agroecossistema em base a um novo conjunto de processos 

ecológicos, mais diversificados.  

Em uma espécie de revisão – no capítulo “The framework for conversion”, 

publicado no livro “The Conversion to Sustainable Agriculture: principles, processes, 

and practices” (2010) – o autor acrescenta e esses um quarto nível, que trata de 

reconectar aqueles que produzem e aqueles que consomem, a fim de restabelecer 

uma cultura de sustentabilidade que leve em conta as interações entre todos os 

componentes do sistema alimentar. De um modo geral, tais níveis, na visão do 

autor, permitem não apenas delinear o “passo a passo” dos processos de 

transição40, mas embasar os conhecimentos atinentes à evolução da 

sustentabilidade.      

A esse respeito, o autor adverte sobre a necessidade de, já na primeira fase 

ou nível da transição agroecológica, aprimorar os cultivos convencionais no sentido 

de reduzir e racionalizar as quantidades utilizadas de insumos não-renováveis, 



39 Publicada originalmente em 1998 nos Estados Unidos. 
40 Em momento algum incidimos na afirmativa de que a transição agroecológica é um processo linear 
e contínuo. Muito pelo contrário, compreendemos que a mesma ocorre simultaneamente nos diversos 
espaços rurais.  
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escassos, caros e ambientalmente nocivos. Dentre os exemplos postos por ele 

estão a otimização do espaçamento e densidade de plantio, a adequação do 

maquinário, o monitoramento de pragas (racionalizando a aplicação de agrotóxicos), 

etc.  

Embora tais mudanças preconizem a minimização dos impactos negativos 

da agricultura convencional, a priori, não rompem com a dependência dos insumos 

externos à unidade de produção agrícola, pois que a mera substituição de algumas 

práticas e de insumos, em grande medida, depõe contra a agroecologia. Mesmo 

assim, Gliessman (2010) considera que os esforços despendidos neste nível 

representam a base fundamental para a sequência dos processos da transição 

agroecológica41. 

À continuação do primeiro nível, é preciso dar passo ao segundo, incidindo 

na substituição os insumos e práticas convencionais por outras vistas como 

alternativas. De acordo com Gliessman (2002; 2010), por práticas alternativas 

compreendem-se àquelas como a rotação de cultivos, emprego de cultivares que 

fixem o nitrogênio atmosférico no solo, uso de agentes de controle biológico, dentre 

outros. Não obstante a implementação de tais práticas, há de se ater para o fato de 

que, neste nível, as alterações na estrutura do agroecossistema são pouco 

significativas, podendo, inclusive, persistirem os problemas geralmente encontrados 

nos sistemas convencionais (compactação dos solos, ataque de insetos, ocorrência 

de doenças, etc.). Na opinião de Gliessman (2002; 2010), é em tal nível que ainda 

sucedem, de uma forma mais incisiva, as pesquisas concernentes à agricultura 

orgânica e à agricultura biológica. Outrossim, é justamente neste nível que se 

inserem a maioria dos agricultores/produtores certificados como orgânicos no Brasil. 

Na sequência do segundo há o terceiro nível, o qual visa, de um modo geral, 

eliminar ou pelo menos mitigar as causas dos problemas já citados nos níveis 

anteriores por meio do redesenho do agroecossistema. A proposta deste recai na 

possibilidade de encontrar formas seguras ambientalmente para evitar o 

aparecimento de possíveis problemas, quer dizer, em prevenir tal aparição. Assim, 

de acordo com Gliessman (2002; 2010), os problemas são reconhecidos 

previamente, sendo evitados no futuro com enfoques embasados no desenho e 



41 Destaca-se que em nosso universo empírico, há unidades de produção familiares (03) que, embora 
tenham o cultivo do fumo como atividade principal, visam uma gradativa ampliação das áreas 
cultivadas em direção a produções mais sustentáveis (morangos, pepinos e hortaliças em geral). 
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manejo interno ao invés de aplicar insumos externos. Neste sentido, o principal 

mecanismo indicado pelo autor é a diversificação do manejo e estrutura das 

unidades de produção agrícola mediante o emprego de técnicas como rotação de 

cultivos, cultivos múltiplos, agroflorestas e outros. 

No entanto, há que se atentar para o fato de que a transição agroecológica 

não ocorre somente na unidade de produção, mas também na própria família 

agricultora (valores, atitudes, etc.). A esse respeito, Gliessmam (2010) adverte ser 

essencial reestabelecer a conexão entre os responsáveis pela produção de produtos 

e os que consomem tais produtos, visto que as interações entre todos os 

componentes do sistema alimentar são essenciais para a continuidade e 

manutenção dos citados níveis dessa transição. Esta quarta fase ou nível da 

transição, segundo o autor, tem por base o contexto social, cultural e econômico 

para a conversão dos sistemas convencionais de produção para outros sistemas 

mais sustentáveis. Deste modo, tem na valorização e aquisição, por parte dos 

consumidores, dos produtos cultivados pelos agricultores, a motivação necessária à 

continuidade dessa transição. A compra desses alimentos, de certa forma, apoia os 

agricultores que se esforçam no sentido do primeiro para os próximos níveis da 

transição. 

O autor ainda alerta para o fato de que tais aproximações entre produtores e 

consumidores pode, em certa medida, desenvolver de uma espécie de "cidadania 

alimentar" (GLIESSMAN, 2010, p. 07) em que todos os que fazem parte do sistema 

influenciam mudanças, sendo também por ela influenciados. Em outras palavras, 

quanto maior for o movimento em direção a este nível, maior será o movimento em 

direção à construção de uma nova cultura e economia de sustentabilidade. 

Apesar da proposta de transição agroecológica, não se pode desconsiderar 

a possibilidade de haver casos em que alguns agricultores/produtores estão mais 

próximos da sustentabilidade agroecológica que outros42. Muitas vezes, como 

adverte Gliessman (2010, p. 06), o foco está é no desenvolvimento de sistemas de 

produção de alimentos “um pouco mais ecológicos ou apenas mais economicamente 



42 Conforme veremos no capítulo 04, os agricultores e agricultoras que mais avançaram na transição 
agroecológica são aqueles que atuam em práticas vistas como “mais sustentáveis” há mais de 
quarenta anos. 
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viáveis”43. Neste sentido, Caporal e Costabeber (2002, p. 73) aclaram que os níveis 

da transição agroecológica propostos por Gliessman (2002),  

 

dão a dimensão exata da complexidade dos processos socioculturais, 
econômicos e ecológicos envolvidos e reforçam a natureza científica da 
Agroecologia, bem como o seu status de enfoque ou campo de 
conhecimentos multidisciplinar e orientado pelo desafiante objetivo de 
construção de estilos de agricultura sustentável, no médio e longo prazos. O 
que estamos tentando dizer é que, como resultado da aplicação dos 
princípios da Agroecologia, podemos alcançar estilos de agricultura de base 
ecológica e, assim, obter produtos de qualidade biológica superior. Mas, 
para respeitar aqueles princípios, esta agricultura deve atender requisitos 
sociais, considerar aspectos culturais, preservar recursos ambientais, apoiar 
a participação política dos seus atores e permitir a obtenção de resultados 
econômicos favoráveis ao conjunto da sociedade, numa perspectiva 
temporal de longo prazo que inclua tanto a presente como as futuras 
gerações (ética da solidariedade). 

 

A partir do excerto acima, percebe-se que, do mesmo modo como 

Gliessman (2002; 2010) apreende a sustentabilidade agroecológica a partir da 

continuidade de passos identificados enquanto níveis de transição, para Caporal e 

Costabeber (2002), tal sustentabilidade é compreendida como uma permanente 

busca do equilíbrio de diferentes pontos alicerçados em dimensões da realidade 

concreta que são conflitivas entre si. Nesta perspectiva, a sustentabilidade é vista 

pela capacidade de um agroecossistema em se manter produtivo ao longo do 

tempo. Segundo os autores, “a construção do desenvolvimento rural sustentável, a 

partir da aplicação dos princípios da agroecologia, deve assentar-se na busca de 

contextos de sustentabilidade crescente, alicerçados em algumas dimensões 

básicas” (CAPORAL e COSTABEBER, 2002, p. 76).   

Tendo por base a transição agroecológica proposta por Gliessman (2002), 

os autores acrescentam algumas dimensões, relacionadas entre si, em cada nível 

dessa transição. Ao primeiro nível, são incorporadas as dimensões ecológica 

(manutenção e recuperação dos recursos naturais), econômica (produção para a 

subsistência e criação de circuitos curtos de mercado) e social (princípio de 

equidade); no segundo, as dimensões cultural (valorizando os conhecimentos e a 

cultura local) e política (resgatando a autoestima e o exercício de cidadania); por fim, 



43 E aqui nos referimos àqueles agricultores e agricultoras que se aproximam da agroecologia, 
enquanto suporte para formatos de agricultura de base ecológica, notadamente para atender ao 
crescente mercado de produtos orgânicos – tratado por Glissman (2002) como sendo o segundo nível 
da transição agroecológica. 
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na terceira, a dimensão ética (repensando valores e princípios que expressam a 

solidariedade entre as atuais e futuras gerações) (Fig. 04). Embora complexas, tais 

dimensões da sustentabilidade são tidas por Caporal e Costabeber (2002, p. 75) 

como “úteis na definição de indicadores para posterior monitoramento dos contextos 

de sustentabilidade alcançados num dado momento”.  

  

 

Figura 04 – Desenho esquemático dos níveis crescentes da transição agroecológica para a 
sustentabilidade. 

Fonte: adaptado de Caporal e Costabeber (2002). 

 

Nota-se que à época em que tais dimensões (ecológica, econômica, social, 

cultural, política e ética) foram acrescentadas à transição agroecológica, esta tinha 

por fundo apenas três níveis de transição. Mesmo assim, facilmente se percebe nas 

dinâmicas crescentes da sustentabilidade de Caporal e Costabeber (2002), a 

indicação das questões econômicas, de mercado, atualmente abordadas por 

Gliessman (2010) enquanto quarto nível da transição agroecológica e figurando, em 

grande medida, através dos outros três no intuito de reestabelecer a conexão entre 

aqueles que produzem e aqueles que consomem.   

Diante disto, Caporal e Costabeber (2002) alegam que apesar dos desafios 

impostos ao avanço do enfoque agroecológico, estes não são, em absoluto, 

intransponíveis, pois que 

 

sua superação depende, primeira e principalmente, da nossa própria 
capacidade de diálogo e de aprendizagem coletiva, assim como do 
reconhecimento de que a sustentabilidade encerra não apenas abstrações 
teóricas e perspectivas futuristas, mas também elementos práticos que 
devem ser adotados em nosso cotidiano (CAPORAL e COSTABEBER, 
2002, p. 81). 

 

Como bem adverte Gliessman (2002), as práticas sustentáveis levadas a 

cabo nos agroecossistemas não ocorrem de maneira linear. São processos 
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contínuos, marcados por avanços e recuos fundamentados, notadamente, num 

conjunto de componentes sociais organizados em um formato totalmente diferente.   

Assim, a proposta que segue é a de apreender que as dinâmicas da 

sustentabilidade permeiam toda e qualquer fase dos processos de transição 

agroecológica, significando que, ainda que sutilmente, as questões ambientais, 

econômicas, sociais, culturais, políticas e éticas estão presentes desde a primeira 

fase dessa transição. Na próxima fase, tais dinâmicas ganham corpo e, assim 

sucessivamente, até confluírem para a agroecologia (Fig. 05). 

 

 

Figura 05 – Espiral crescente da agroecologia. 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

Dessa forma, fica mais factível o entendimento de que a sustentabilidade não 

se origina unicamente naqueles espaços onde as técnicas produtivas convencionais 

são substituídas por outras, consideradas mais ecológicas. Muito pelo contrário, todo 

e qualquer mecanismo que preconize possibilidades de sustentabilidade deve 

abranger o máximo de relações e complexidades presentes nos distintos 

agroecossistemas. Ao se acionar as dinâmicas referentes às dimensões ambientais, 

econômicas, sociais, culturais, políticas e éticas da sustentabilidade, em todas as 

etapas da transição agroecológica, incorpora-se uma visão onde as várias 

perspectivas são contempladas.  
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Para Caporal e Costabeber (2002, p. 73), quando a sustentabilidade abrange 

a agricultura,  

 

[...] deve atender a requisitos sociais, considerar aspectos culturais, 
preservar os recursos ambientais, apoiar a participação política dos seus 
atores e permitir a obtenção de resultados econômicos favoráveis ao 
conjunto da sociedade, numa perspectiva temporal de longo prazo que 
inclua tanto a presente como as futuras gerações [...].  

 

 Sobre este assunto, Altieri (2002, p.17) explicita que “a sustentabilidade não 

é possível sem preservar a diversidade cultural44 que nutre as agriculturas locais”. 

Do mesmo modo, Almeida (2003) ressalta que a mesma não apenas respeita, como 

também reconhece e visibiliza as características ímpares de cada grupo social, 

preservando, assim, as dinâmicas próprias dos agroecossistema (o saber fazer). 

Na visão de Niederle e Grisa (2008), a agroecologia incrementa os processos 

promotores de autonomia dos agricultores. De fato, ao incitar a diversificação das 

unidades familiares, a mesma não apenas amplia o leque de cultivos, mas, 

sobretudo, reduz a dependência aos recursos controlados pelos agentes externos. 

Complementarmente, Ferreira et al. (2007, p. 136-137) evidenciam que o “ator 

social”, que neste caso, entendemos como sendo os agricultores e agricultoras 

familiares, somente se realizará como sujeito quando assumir “maior autonomia45 na 

implementação de seu projeto individual [...] que se constrói coletivamente como 

alternatividade e se insere como uma nova dinâmica no seu próprio espaço de vida, 

alimentando, assim, o projeto comum com suas marcas específicas”. Ainda segundo 

os autores (2007, p. 138) 

 



44 É bastante interessante nesta tese esclarecer, ainda que minimamente, o que compreendemos por 
cultura. Nesta perspectiva, nos utilizamos dos postulados de Laraia (2001) que, em seu livro intitulado 
“Cultura: um conceito antropológico”, traz diferentes definições, postuladas por estudiosos como 
Kroeber, Geertz, Schneider, dentre outros, a fim de encontrar a que melhor abarque as 
complexidades da expressão “cultura”. Para nós, a impressão que melhor representa tal expressão é 
apresentada no citado livro através da conceituação posta por Ruth Benedict, para a qual “a cultura é 
como uma lente através da qual o homem vê o mundo” (LARAIA, 2001, p. 70).  
45 Sobre este tema, Petersen (2009, p. 12) esclarece que a autonomia, assim como a 
sustentabilidade, passa por níveis crescentes e inter-relacionados que de um lado refutam a 
dependência externa (por exemplo, integração com empresas) e, do outro, revitalizam “laços de 
sociabilidade e valores substantivos para a ordenação da vida social e econômica”. Com isto, as 
perspectivas que tocam as vivências e experiências no rural são transformadas, alterando, em certa 
medida, as visões eminentemente individualistas, de cada um por si, em propostas colaborativas, em 
que todos se fazem presentes para garantir uma harmônica convivência. 
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Ao construírem seus projetos de vida segundo princípios da Agroecologia, 
tais agricultores reatam laços de solidariedade e relações com a vizinhança 
e com sua localidade, por meio de práticas que estimulam um novo tipo de 
organização social, descentralizada e participativa, e resgatam antigas 
formas de relação com a natureza. 

 

Nesta lógica, Moreira e Carmo (2004) destacam que a agroecologia, além de 

potencializar movimentos mais participativos entre os indivíduos, também promove o 

reconhecimento desses e do seu território46. Ferreira et al. (2007) concordam com tal 

assertiva e ainda evidenciam a importância da mesma para a revitalização do rural, 

para a (re)construção das ruralidades e para a (re)siginificação do que é viver no 

rural – garantindo o compartilhamento do poder entre aqueles que tem no rural seus 

espaços de vida e atuação e possibilitando a tomada de decisões e ações 

coletivamente.  

É válido ressaltar que em momento algum as afirmativas a respeito da 

agroecologia culminam num idealismo de que a mesma carrega em si as condições 

essenciais à resolução de todos conflitos atinentes aos espaços rurais. Muito pelo 

contrário, reconhecem-se suas limitações tecnicocientíficas.  

Ainda assim, concordamos com Nascimento (2000), ao entender que a 

agroecologia capacita os indivíduos ao poder compartilhado, haja vista que fortalece 

seus laços de coesão em prol do seu “autodesenvolvimento”. De maneira 

semelhante, Ferreira et al. (2007) a apreendem enquanto projeto que integra 

pessoas, identidades e técnicas, transformando experiências de vida em afirmação 

das liberdades. Por outra parte, a agroecologia tem por foco a 

 

[...] mudança social colocada na escala da vida cotidiana, como resultado 
da criação de relações sociais de simetria (grupos, associações, redes) por 
meio das quais abre-se a possibilidade de ganhar poder, de estabelecer 
relações de poder para criar alternativas [...]. Nas práticas aqui 
compreendidas, estão a criação de espaços de discussão e troca de 
conhecimentos que tanto levam à valorização da identidade grupal como 
abrem a possibilidade de se estabelecer estratégias de contraposição ao 
sistema ou modelo de políticas que exclui e marginaliza, colocando em 
processo o poder de construir a alternatividade (FERREIRA et al., 2007, p. 
130-131 – destaques dos autores). 

 



46 O conceito de identidade territorial é aqui compreendido enquanto construção social que tem por 
fim a identificação das pessoas ao seu ambiente produtivo e reprodutivo. Para mais informações, ver 
Silva (2013). 
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Como se pode ver, as propostas da agroecologia incidem sobre vivências 

coletivas, de uns em relação aos outros, pois compreende que a sustentabilidade 

dos agroecossistemas, para ser conquistada, necessita da colaboração de todos 

aqueles que integram os espaços rurais. Mas aqui é preciso atentar para as 

percepções que se tem a respeito desses coletivos.  

É preciso compreender que, de maneira alguma, a agroecologia prega a 

criação de grupos homogêneos no espaço rural – só homens, ou só mulheres, ou só 

agricultores familiares, etc. Caso assim fosse, a mesma teria de romper com sua 

essência integradora e aceitar os processos de exclusão procedentes da 

modernização na agricultura – o que de fato (e conforme discutido acima) passa 

muito longe dos pressupostos agroecológicos.  

Ainda assim, não se pode negar que a agroecologia, assim como as demais 

formas de conceber a agricultura e o mundo em geral, além de situar-se em espaços 

marcados pela lógica patriarcal (os homens são superiores as mulheres), têm nas 

relações sociais o seu substrato. Embora a agroecologia tenha por objetivo trazer à 

tona, visibilizar, evidenciar os sujeitos do rural, especialmente aqueles que mantêm 

seu vínculo simbólico e material com a terra, há ocasiões em que ela mais “exclui” 

(de forma similar ao período da modernização), do que agrega. Sobre este tema, 

Siliprandi (2009, p. 112) esclarece que, na agroecologia, 

 

Não se trata simplesmente de se agregar uma dimensão ecológica aos 
estudos convencionais sobre as mudanças no mundo rural, típico dos 
discursos ecotecnocráticos, mas de se criarem novas categorias conceituais 
que permitam o desenho de um sistema de produção agrícola em que os 
seres humanos cultivem a terra sem degradá-la e sem degradar-se 
enquanto organizações sociais. 

 

Como exemplos dessa degradação estão as discriminações de gênero que, 

guardadas as devidas proporções, são raramente abordadas de forma clara e 

consistente pelos grupos científicos (pesquisa), acadêmicos (estudos) e técnicos 

(assistência) nos espaços rurais.  

Sabe-se que apesar das mulheres rurais serem as precursoras dos modelos 

de agricultura de base ecológica ou sustentáveis (SHIVA, 1998, 2000; SILIPRANDI, 

2009), elas carregam o estigma da desvalorização de seu trabalho tanto 

internamente à família – suas atividades não são remuneradas – como fora – não 

apenas por viverem nos espaços rurais que, conforme já elucidado, é visto como 
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atrasado em relação ao urbano, mas, sobretudo, por serem mulheres. Assim, 

abordar a perspectiva de gênero pressupõe colocar-se diante de um tema que inclui 

o bem-estar da sociedade em geral, da qualidade de vida dos sujeitos, de construir 

uma nova forma de convivência entre homens e mulheres a partir do pleno 

desenvolvimento de suas capacidades, aspectos estes que analisaremos na 

próxima subseção.  

 

 

3.2 Uma questão de gênero 

 

 

A partir do exposto na subseção anterior, a agroecologia tem sido apontada 

como um caminho para mudar o padrão de produção agropecuária, assim como a 

melhoria das condições de vida das pessoas residentes nos espaços rurais. A 

mesma preconiza aspectos para além das técnicas produtivas, a exemplo da 

participação desses sujeitos em associações, sindicatos e cooperativas, bem como 

na construção de mercados47. Complementarmente, Siliprandi (2009) aclara que a 

agroecologia tanto promove o equilíbrio nas relações entre homens e natureza como 

prevê a equidade48 desde o âmbito ecológico até o ético49.  

Neste sentido, apreende-se que na esfera da agroecologia, as propostas de 

agricultura (protagonizadas por homens e mulheres) e de desenvolvimento rural 

também são dialogadas e construídas no sentido “de baixo para cima” (SILIPRANDI, 

2009, p. 102) – propostas de trabalho abarcadas, em grande medida, pela 

Cooperativa Sul Ecológica. Dessa forma, sua perspectiva incide na emancipação 

dos grupos sociais marginalizados econômica, social, política e culturalmente ao 

longo da história da humanidade (SILIPRANDI, 2009, p. 107), entre os quais as 

mulheres terão destaque neste estudo. 



47 Situações essas também assinaladas pelos interlocutores e interlocutoras da pesquisa. Para 
maiores informações, ver capítulo de discussão dos resultados (capítulo 04). 
48 Para Gliessman (2002), a equidade agroecológica preconiza maior equivalência entre as pessoas 
em termos de poder econômico, titularidade da terra, acesso ao conhecimento técnico, controle dos 
recursos agrícolas, dentre outros. Do mesmo modo, Caporal e Costabeber (2002) compreendem que 
a mesma indica menor desigualdade em termos de ativos, capacidades e oportunidades. 
49 Aqui me refiro às seis dimensões da sustentabilidade apresentadas por Caporal e Costabeber 
(2002), quais sejam, ecológica, econômica, social, cultural, política e ética. 
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A fim de exemplificar tal assertiva é que trazemos algumas informações 

postas por Pacheco (2009) em seu trabalho intitulado “Os caminhos das mudanças 

na construção da agroecologia pelas mulheres”, publicado no ano de 2009. Neste, a 

autora assevera que as mulheres rurais latinoamericanas e caribenhas, embora 

responsáveis por, praticamente, 45% da produção de alimentos, estão abaixo da 

linha da pobreza e normalmente sujeitas à fome, sendo escassos os recursos 

disponíveis para elas na esfera da produção. Geralmente, há desconsideração de 

seu trabalho e desvalorização de suas atuações, apesar de, muitas vezes, estarem 

interligadas ao exercício de práticas agroecológicas. Sobre este tema, Siliprandi 

(2009, p. 116), esclarece que o não reconhecimento das mulheres nas atividades de 

cunho agroecológico quiçá resida do fato de que alguns teóricos da agroecologia  

 

[...] freqüentemente omitem suas reflexões sobre as questões de gênero e a 
resistência das mulheres, [...]. É como se, no nível macro, onde os autores 
agroecológicos dão destaque para as formas de resistência dos 
camponeses às transformações globais, as mulheres permanecessem 
invisíveis. Porém, mesmo quando se desce ao nível do manejo dos 
agroecossistemas, onde necessariamente as mulheres teriam que aparecer, 
tanto a análise das atividades realizadas por elas, como a sua participação 
enquanto sujeito político dificilmente são enfocadas. 

 

Não se quer dizer com isso que a agroecologia não incorpore em sua 

abordagem as discussões de gênero. A própria autora apresenta em sua tese50 

alguns estudiosos, como Pacheco (1996 e 2009)51, que evidenciam a importância da 

agroecologia para as mulheres rurais.  

A par dessas informações, resta o entendimento de que a agroecologia 

proponha a promoção dos sujeitos, assim como a importância dos papéis femininos 

para o desenvolvimento de perspectivas mais sustentável para o campo. No entanto, 

há que concordar com Siliprandi (2009) e Pacheco (1996 e 2009), ao avaliar a 

necessidade de um debate mais profundo sobre a questão de gênero, a fim de 

apreender, conforme lembra Matos (2006), a natureza das relações construídas 

entre homens e mulheres rurais.  



50 Ver a propósito Siliprandi (2009). 
51 Para Pacheco (2009, p. 05), as práticas agroecologia, “[...] ao mesmo tempo em que introduzem 
mudanças nos sistemas de produção”, possibilita às mulheres experimentarem “transformações em 
sua vida cotidiana que as levam ao questionamento do modelo agrícola e social, consagrando-se 
como sujeitos políticos”. 
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Por este motivo, essa subseção se propõe, justamente, não a discutir o 

gênero a partir das meras diferenças sexuais, mas, sim, a pautar o mesmo através 

de outras variáveis ou perspectivas, como é o caso das relações de poder (em suas 

diferentes manifestações), de reciprocidade, de prestígio, de cultura, de 

religiosidade, etc. Para tanto, inicialmente analisaremos o papel expresso pelo 

gênero a partir de seu contexto histórico. A seguir, serão discutidos seus 

significados, construções e desconstruções para, então, centrar-nos no tema do 

poder – crucial para a apreensão dos papéis atribuídos ao masculino e feminino na 

atualidade. 

 

 

3.2.1 Mulheres na construção do gênero 

 

 

Segundo Haya (2008), vários são os textos que retratam as dificuldades e 

desafios da vida feminina. Ao longo da história, muitas foram as mulheres que 

descreveram situações de privação das suas liberdades e ínfima participação na 

política. Para Sardenberg e Costa (1994), tais abordagens retratam percepções mais 

individuais que coletivas, caracterizando não a existência de uma consciência 

coletiva e crítica a respeito do gênero dentro de contextos e circunstâncias muito 

específicas. 

Para Tacla (2012), embora as mulheres descrevessem suas adversidades 

cotidianas ao longo do tempo, sempre houve mecanismos de luta contra a própria 

condição. Por exemplo, em certas civilizações egípcias, as mulheres ocupavam 

cargos políticos e de reconhecido prestígio social devido a linhagem real ser 

matrilinear. Do mesmo modo, nas antigas civilizações celtas, as mulheres eram 

reconhecidas por seu 

 

Caráter [sic.] e bravura, seu vigor, independência e poder na sociedade, 
evidenciando sua estranheza ante a relativa liberdade e individualidade [...] 
porquanto não somente tinham elas direito à posse bens de prestígio – tais 
como gado, cavalos, jóias, vasos de cerâmica ou metal, que seriam por elas 
geridos e, muitas vezes, eram com elas sepultados [...], mas, sobretudo, 
porque poderiam elas exercer o poder, liderar combates [...], ser 
sacerdotisas ou chefes. No entanto, isso não significa que houvesse uma 
igualdade plena entre os sexos [...] (TACLA, 2012, p. 10). 
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De forma semelhante, Balthazar e Coelho (2012) advertem que essas 

sociedades, a celta e a egípcia, não estavam isentas de preconceitos e 

discriminações. Segundo os autores, somente eram dignas de prestígio as mulheres 

casadas que cuidavam da casa e da família. Quaisquer outras que não cumprissem 

com tais obrigações ou que não fossem tuteladas pelo marido eram consideradas 

indignas, sendo alvo de severas punições. 

É interessante observar que, para Laqueur (2001), no período compreendido 

entre a antiguidade até meados do século XV, não haviam distinções biológicas 

entre homens e mulheres. De acordo com o autor, havia, sim, a ideia de um sexo 

único, de encaixe perfeito entre homens e mulheres. Quer dizer, à época, a mulher 

era percebida enquanto inversão/contrário/oposto do homem. Dessa forma, as 

diferenças entre ambos se expressavam através do caráter e não pelo sexo em si. 

Foi com o advento das ciências que estudos minuciosos sobre anatomia e 

morfologia humana constataram, no decorrer do século XVIII, que não só os sexos 

eram diferentes, como eram diferentes “em todo o aspecto concebível do corpo e da 

alma, em todo o aspecto físico e moral” (LAQUEUR, 2001, p. 17). A partir de então é 

que os traços sexuais do gênero ganharam fôlego nas discussões. O entendimento 

de que a mulher era, na opinião de Cavalcanti (2009), um homem invertido e, por 

isso mesmo imperfeito, se transmutou.  

No entanto, nota-se que a comprovação científica da presença do útero e 

ovários nas mulheres não alterou sua situação de subordinação em relação ao 

homem. Em grande medida, as novas descobertas ratificaram sua permanência na 

esfera doméstica e privada, o lar, reservando aos homens os espaços públicos e 

produtivos. 

Segundo Faria (2005), a articulação do gênero em torno de duas esferas, a 

produtiva (homem) e a reprodutiva (mulher), indicam as posições e os papéis 

atribuídos aos caráteres masculinos e femininos, respectivamente. De um modo 

geral, tais articulações, ainda persistentes nos dias atuais, não ocorrem somente em 

função das diferenças biológicas atribuídas aos sexos, mas aos contextos históricos 

e políticos de cada época. A esse respeito, Laqueur (2001, p. 22-23) explana que os   

 

[...] discursos antigos da biologia reprodutiva, ainda persuasivos no início do 
século XVIII, ligavam as qualidades íntimas [...] à ordem social [...]. A nova 
biologia, em sua busca pelas diferenças fundamentais entre os sexos, [...] 
emergiu precisamente quando as fundações da velha ordem foram 
abaladas [...]. Porém as mudanças sociais e políticas não foram, por si sós, 
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explicações para a reinterpretação dos corpos. A ascensão da religião 
evangélica, a teoria política do Iluminismo, o desenvolvimento de novos 
tipos de espaços públicos no século XVIII, as ideias de Locke de casamento 
como contrato, as possibilidades cataclísmicas de mudança social 
elaboradas pela Revolução Francesa, o conservadorismo pós-
revolucionário, o feminismo pós-revolucionário, o sistema de fábricas com 
sua reestruturação da divisão sexual do trabalho, o surgimento de uma 
organização livre de mercado de serviços ou produtos, o nascimento das 
classes, [...] – nada disso causou a construção de um novo corpo sexuado. 
A reconstrução do corpo foi por si só intrínseca a cada um desses 
desenvolvimentos (destaques do autor). 

 

É importante frisar que o período histórico ao qual nos referimos marca, 

segundo Miranda (2010), o nascimento da sociedade civil. Tal período, na visão da 

autora, se por um lado contrapôs “às hierarquias de nascimento e aos privilégios 

tradicionais, possibilitando a emergência da moderna sociedade democrática e 

liberal”, por outro, legitimou os discursos de exclusão das mulheres dos ideais de 

cidadania, os quais contribuíram “para mantê-las como sujeitos tutelados nas 

democracias contemporâneas, pelo menos até o início do século XX” (MIRANDA, 

2010, p. 09-10). 

Ainda assim, houve mulheres que foram as ruas, notadamente na França, 

para reivindicar os direitos de cidadania das mulheres. Dentre os exemplos aqui 

trazidos está Olympe de Gouges. Considerada uma das precursoras das causas das 

mulheres na França, a mesma escreveu, no ano de 1781 (período da Revolução 

Francesa), a famosa “Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã”, na qual 

reivindicava a inserção das mulheres em condições de igualdade tanto de direitos 

como de deveres na vida política e civil. Em um dos excertos de sua declaração, 

Olympe de Gouges (1789) exorta as mulheres dizendo-lhes: 

 

Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo; 
reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de 
estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha 
de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El 
hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas 
para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su 
compañera. ¡Oh, mujeres! ¡Mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? 
¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más 
marcado, un desdén más visible. [...] Cualesquiera sean los obstáculos que 
os opongan, podéis superarlos; os basta con desearlo.  

 

Outra precursora na luta dos direitos da mulher, segundo Gimeno e López, 

(2008), foi Mary Wollstonecraft. Escritora inglesa bastante eclética, Wollstonecraft 

escreveu, no decorrer do século XVIII, desde romances a obras de caráter político. 
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Suas obras, de uma forma geral, evidenciavam que a incapacidade de participação 

ativa das mulheres dava-se não por sua dependência à tutela masculina, mas, 

sobretudo, “ao tratamento desigual e opressivo imposto pela sociedade” (MIRANDA, 

2010, p. 11).     

Dentre os livros produzidos por Wollstonecraft tem destaque a obra intitulada 

“Uma reivindicação pelos Direitos da Mulher”, publicada em 1792. Nessa obra, Mary 

afirmava que diferentes níveis de violência doméstica são cotidianamente 

vivenciados pelos sujeitos do sexo feminino. Tal situação leva a uma naturalização 

da segregação entre os gêneros que evidencia a condição natural para a 

diferenciação física entre homens e mulheres – a diferença decorrente da natureza 

da espécie humana fazia como que aos homens reservasse toda a força e altivez e, 

às mulheres, a delicadeza e passividade. 

Mas as lutas das mulheres não permaneceram unicamente no campo 

discursivo. Muitas foram as que lutaram lado a lado com os homens nas revoluções, 

a exemplo da Revolução Francesa. Segundo Alves e Pitanguy (1981), o século XVIII 

marca a mobilização das massas, expressando politicamente suas reivindicações. 

Mas, infelizmente, os desdobramentos dessas lutas não modificaram a condição 

feminina. Para as autoras, 

 

É neste momento histórico que o feminismo adquire a característica de uma 
prática de ação política organizada. Reivindicando seus direitos de 
cidadania frente aos obstáculos que os contrariam, o movimento feminista, 
na França, assume um discurso próprio, que afirma a especificidade da luta 
da mulher (ALVES e PITANGUY, 1982, p. 32). 

 

 No que concerne ao movimento feminista, é válido ressaltar que o mesmo 

surge quando da consciência crítica das mulheres a respeito da opressão por elas 

vivenciada. Em certa medida, tal movimento condiz com movimentos de 

emancipação e libertação das mulheres, esboçados pelo “advento do capitalismo e o 

‘alvorecer’ da modernidade” a partir do século XVIII (SARDENBERG e COSTA, 

1994, p. 81 – destaques das autoras) 

Na visão de Melo e Serrano (1997), a ampliação das fábricas e o aumento 

das tecnologias transferiram o trabalho feminino realizado, sobretudo, em domicílio, 

para as indústrias, transformando a mão de obra feminina igualmente em mão de 

obra operária. Disto resultou que as mulheres, além de executarem todas as tarefas 

domésticas, tinham que atuar nas fábricas, cumprindo longas jornadas de trabalho. 
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Soma-se a isso o fato de que elas, embora desempenhassem as mesmas 

funções que os homens nas fábricas, recebiam menor remuneração. A justificativa 

para essa questão é encontrada no texto de Alves e Pitanguy (1981, p. 38), no qual 

as autoras esclarecem que a ideologia da superexploração das mulheres reside no 

fato de que elas “necessitavam menos trabalho e menos salário do que os homens 

porque, supostamente, tinham ou deveriam ter quem as sustentasse”. 

Diante de tais circunstâncias desfavoráveis às representantes do sexo 

feminino, não restou outra opção que unir-se, por meio de um movimento coletivo, 

identificado pela denominação de sufrágio feminino. De acordo com Nicholson 

(2000), o sufrágio feminino se importava à época (finais do século XVIII) unicamente 

em elevar a condição de mulher na sociedade, igualando-a ao homem. Suas lutas 

incidiam em denúncias contra a exclusão das mulheres das esferas públicas, 

notadamente no que se refere ao direito ao voto. A título de demonstração, Sagot 

(2014, p. 42-43) esclarece que o direito ao voto feminino  

 

no fue un processo lineal ni libre de controversias, y se extendió en América 
Latina durante la mayor parte del siglo XX. Las mujeres de la región 
alcanzaron el derecho al voto mucho después que las de Nueva Zelanda 
(1893), Europa (1910) y Estados Unidos (1920). En algunos casos, este 
derecho fue obtenido varias décadas después del establecimiento del 
sufragio masculino universal (cincuenta años después en el caso de Costa 
Rica) ya que, en muchos países se mantuvieron requisitos como el poseer 
propiedades (hasta la década de los años treinta) y el ser alfabetas (hasta la 
década de los años ochenta). Además, como lo plantea Jane Jaquette 
(1994), el derecho al voto fue concedido a las mujeres en América Latina 
sobre bases que tenían poca relación con los ideales feministas. 

 

Após a conquista do direito ao voto, segundo Alves e Pitanguy (1981), o 

movimento de mulheres reduziu drasticamente sua atuação. Para as autoras, houve 

uma certa desmobilização das mulheres no período que antecedeu as guerras 

mundiais, ainda que fossem visíveis alguns resultados de suas lutas, como o direito 

ao voto, o reconhecimento (salário) do trabalho e garantias trabalhistas, além de 

uma incipiente inserção política. 

É interessante observar que a expansão das atuações femininas nos espaços 

domésticos em direção aos espaços públicos não é expressão única de suas lutas. 

Conforme elucidam Alves e Pitanguy (1981), tal fato foi, de certo modo, uma 

estratégia para a liberação da mão de obra masculina para a guerra. Quer dizer, 

houve um incentivo por parte dos governos para que as mulheres ocupassem os 

cargos masculino, liberando-os, assim, para o front.  
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Com o fim das guerras, há o retorno da mão de obra masculina para o 

mercado de trabalho e atuação política. Assim, abre-se novamente as discussões a 

respeito dos papéis femininos e masculinos, direcionando-as à esfera doméstica e 

eles à pública. No período pós-guerra, iniciaram-se divulgações que retratam as 

“boas” mulheres como donas de casa, mães reservadas à educação dos filhos e ao 

bem-estar do marido. Já aquelas que não retornassem para seus lares, cedendo 

espaço para os homens retornarem as suas vidas produtivas, eram vistas como 

desordeiras da ordem social52. Em outras palavras,  

 

É com o final da guerra e o retorno da força de trabalho masculina, que a 
ideologia que valoriza a discriminação de papéis por sexo, atribuindo à 
condição feminina o espaço doméstico, é fortemente reativada, no sentido 
de retirar a mulher do mercado de trabalho para que ceda seu lugar aos 
homens. [...] Novamente o trabalho externo da mulher é desvalorizado, tido 
como suplementar ao do homem [...] (ALVES e PITANGUY, 1981, p. 58). 

 

Frente a essas questões, alguns autores como Soihet (1997), Nicholson 

(1999), Valle (2001), dentre outros, asseveram que foi a partir dos anos 1960 que o 

movimento feminista passou a incorporar, no seu discurso, outros temas para além 

das meras determinações a respeito dos papéis masculinos (público, produtivo) e 

femininos (privado, doméstico). Na visão de Alves e Pitanguy (1981, p. 54), tal 

movimento, ao dar-se por conta da errônea crença na “inferioridade natural da 

mulher, calçada em fatores biológicos”, começou a questionar as raízes culturais 

que originaram as desigualdades sexuais entre homens e mulheres.  

Sobre este tema, as autoras ainda esclarecem que “a luta contra a 

discriminação implica, assim, na recriação de uma identidade própria, que supere as 

hierarquias do forte e do fraco, do ativo e do passivo” (ALVES e PITANGUY, 1981, 

p. 57). Dessa forma, as diferenças entre os sexos não seriam de dominação, mas de 

complementaridade – há que se encontrar formatos alternativos de exercício do 

poder. E é justamente quando o tema do poder entra em cena que o “feminismo 

ressurge como um movimento de massas que passa a constituir, a partir da década 



52 Interessante situação posta às mulheres há época é a sua reprodução, nos dias de hoje, em 
algumas das propriedades investigadas. Nota-se que estas têm as mulheres como “chefes” mais pela 
ausência dos maridos nas atividades atinentes à agricultura e às criações que pelas conjecturas 
internas da família agrícola. Assim, crê-se que os processos de autonomia e emancipação (logo, 
empoderamento) por elas engendrados cumprem mais um fator de “soma zero” ao invés de 
possibilitar transformações de fundo nas relações de gênero. Para melhor compreender tal assertiva, 
ver capítulo 04. 
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de 70, em inegável força política com enorme potencial de transformação social” 

(ALVES e PITANGUY, 1981, p. 58). 

Do mesmo modo, Nicholson (1999) esclarece que as distinções sexuais 

içadas em fatores biológicos eram utilizadas pelo movimento feminista para indicar 

as distinções próprias do masculino e do feminino. Somente quando os 

questionamentos a respeito dessas distinções recaíram não mais nos fatores 

biológicos, incorporando crenças, valores, questões culturais, por exemplo, é que o 

feminismo, de acordo com Soihert (1997), teve significativos avanços no patamar 

sociocultural.  

Para Menasche e Torrens (1996), a partir deste momento, tanto mulheres 

quanto homens se tornaram, para o movimento, resultado de construções sociais. 

Tendo na sociedade o molde para definir os papéis atribuídos aos gêneros e não no 

determinismo biológico, finalmente a mulher os conseguiria modificar e reconstruir. 

Mas, para isto, torna-se imperioso reconhecer as definições que tangem ao gênero 

para, então, determinar suas aplicações no discurso feminista, sendo este o tema 

abordado à continuação.  

 

 

3.2.2 O gênero e seus significados 

 

 

Até meados dos anos 1970, autores como Scott (1995, p. 72) e Araújo 

(2005) afirmam que o termo gênero era usualmente abordado a partir de sua 

acepção gramatical53, mais evocando “traços de caráter” ou “sexuais” do que 

efetivamente contribuindo para a superação das discriminações entre os sexos. Com 

a ampliação do movimento feminista, o mesmo recebeu outras caracterizações que 

não somente aquelas pautadas nas diferenças, evidenciando “o caráter 

fundamentalmente social das distinções fundadas sobre sexo" e rejeitando por 

completo "o determinismo biológico implícito nos termos ‘sexo’ ou ‘diferença sexual’” 



53 No Dicionário Escolar CEGALLA (2005, p. 449-450) de língua portuguesa a expressão gênero 
significa, entre outros, o “conjunto de seres ou objetos com as mesmas características” (substantivo 
masculino) e “categoria que divide os substantivos em duas ou três classes (masculino, feminino e 
neutro)”. 
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(ARAÚJO, 2005, p. 42 - destaques da autora). Sobre este tema, Nicholson (1999, p. 

53) aclara que o  

 

“Gênero” é uma palavra [...] usada de duas maneiras diferentes [...]. De um 
lado, o “gênero” foi desenvolvido e é sempre usado em oposição a “sexo”, 
para descrever o que é essencialmente construído, em oposição ao que é 
biologicamente dado. [...]. De outro lado, “gênero” tem sido cada vez mais 
usado como referência a qualquer construção social que tenha a ver com a 
distinção masculino/feminino, incluindo as construções que separam corpos 
“femininos” de corpos “masculinos”. Esse último uso apareceu quando 
muitos perceberam que a sociedade forma não só a personalidade e o 
comportamento, mas também as maneiras como o corpo aparece 
(destaques da autora). 

 

A par disso, é possível observar que as determinações do gênero, ademais 

de assumir caráter eminentemente relacional entre feminino e masculino (um se 

molda a partir das oposições com o outro), transmuta da noção única do sexo como 

fator biológico para a de cultura. Ou seja, o sexo não é mais visto como algo 

determinado pela natureza biológica dos indivíduos, mas, sim, como uma 

construção, uma idealização da esfera social. A esse respeito, Scott (1995) 

esclarece que  

 

[...] o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas 
nas diferenças percebidas entre os seres e [...] o gênero é uma forma 
primária de dar significado as relações de poder. [...] Como elemento 
constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas, o 
gênero implica quatro elementos correlacionados: em primeiro lugar, os 
símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações 
simbólicas [Maria e Eva – purificação e poluição]. Em segundo lugar, 
conceitos normativos que expressam interpretações dos significados 
dos símbolos, que tentam limitar e conter suas possibilidades metafóricas. 
[...] e tomam a forma típica de uma oposição binária fixa, que afirma de 
maneira categórica e inequívoca os significados do homem e da mulher. [...] 
fazer explodir essa noção de fixidez, em descobrir a natureza do debate [...] 
incluir uma concepção política bem como uma referência às instituições 
e à organização social – este é o terceiro aspecto das relações de gênero. 
[...] O quarto aspecto do gênero é a identidade subjetiva. [É preciso] 
examinar as formas pelas quais as identidades generificadas são 
substancialmente construídas e relacionar seus achados com toda uma 
série de atividades, de organizações e representações sociais 
historicamente específicas (SCOTT, 1995, p. 86-88, destaques nosso). 

   

É importante destacar que, para Scott (1995), o gênero vai além das 

diferenças entre masculinos e femininos, estando inculcado em nossa trajetória. 

Conforme elucida a autora, na medida em que os debates sobre o gênero propõem 

um (re)pensar dos papéis socialmente atribuídos aos homens e as mulheres, o 
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mesmo é aceito como "categoria útil de análise", para tratar das desigualdades e 

hierarquias sociais impostas. 

Seguindo a linha de pensamento de Scott (1995) e ampliando ainda mais o 

debate, Filho (2005, p. 130 – destaques do autor) assinala que o gênero se localiza 

“ao lado das noções de classe e ‘raça’". Assim, não somente o gênero se torna alvo 

dos interesses da historiografia, mas também classe e raça aparecem como 

indispensáveis para a apreensão da história contida nos discursos daqueles que, por 

tempos, se mantiveram oprimidos, bem como da natureza dessa opressão. 

Do mesmo modo, Segato (1998, p. 03) compreende o gênero enquanto 

categoria e elucida que, "qualquer que venha a ser seu preenchimento numa cultura 

particular", sempre falará de "relações de oposição" que constituem "a forma 

elementar da alteridade". Conforme a autora, o gênero é assimilado a partir das 

relações estabelecidas entre homens e mulheres no decorrer da história.  

Ainda a respeito do gênero, Araújo (2005) adverte que o mesmo, enquanto 

categoria de análise altamente relacional, difere basicamente em duas linhas. A 

primeira delas é a essencialista, a qual demarca e justifica as discriminações sobre 

as mulheres - vistas somente por sua essência feminina - fundamentadas única e 

exclusivamente no sexo. Já a segunda, a culturalista, prevê que as diferenças 

sexuais são construções sociais e, por isso mesmo, são altamente influenciadas 

pela cultura. 

Analisando atentamente a segunda linha de pensamento da categoria 

gênero (culturalista), Senkevics (2011) assevera que esta se refere aos sexos 

(corpos) não a partir dos determinismos biológicos, mas em meio a cultura, ao 

discurso e as construções de significado. A esse respeito, Linda Nicholson (2000) 

apresenta metáfora bastante interessante que auxilia na compreensão do sexo, 

corpo e gênero a partir das determinações culturais. Segundo a autora, as relações 

postas à biologia e à socialização tornam 

 

[...] possível o que pode ser descrito como uma espécie de noção de “porta-
casacos” da identidade: o corpo é visto como um tipo de cabide de pé no 
qual são jogados diferentes artefatos culturais, especificamente os relativos 
à personalidade e comportamento. [...] Quando se pensa o corpo como um 
“cabide” no qual são “jogados” certos aspectos [...], pode-se pensar no 
relacionamento entre os dados do “cabide” e aquilo que nele é jogado [...] 
(NICHOLSON, 2000, p. 12 – destaques da autora). 
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Nesta interpretação, o corpo é o porta-casacos que recebe diferentes objetos. 

Independentemente do objeto que esse corpo recebe, ele permanece o mesmo, 

embora possa diferir no formato – há porta-casacos de madeira, ferro, grandes, 

pequenos –, na cor – amarelos, azuis, brancos, etc. –, na posição – em pé, fixados 

em paredes/portas –, dentre outros. Outrossim, os objetos compartilhados com esse 

corpo (porta-casaco) são visivelmente mutáveis, ora casacos, ora suéteres, ora 

lenços, ora quaisquer outras coisas que, ainda parecidos e até mesmo iguais, são 

também diferentes no tamanho, na forma e na cor.  

E assim o é com os corpos de homens e mulheres, masculinos e femininos. 

Há uma variedade de corpos que se constituem culturalmente enquanto um e outro 

e há outra variedade de objetos, também construídos pela cultura que, somados a 

esses corpos, os definem e caracterizam. Por isso, Nicholson (2000) e Laqueur 

(2001) são enfáticos em afirmar que as distinções entre homens e mulheres são 

realizadas, em grande medida, quando da necessidade de se estabelecer distinções 

de gênero, em separar os papéis e espaços, em delimitar as atuações de cada 

sexo54.  

Aqui há um fator de grande relevância e interesse que precisa de atenção 

para a compreensão do gênero. Observe-se que, segundo Nicholson (2000, p. 11), 

“o conceito de ‘gênero’ foi introduzido para suplementar o de ‘sexo’, não para 

substituí-lo” (destaques da autora). Neste sentido, Butler (2003, p. 25) elucida que 

 

Se o sexo é, ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero, não faz 
sentido definir o gênero como a interpretação cultural do sexo. O gênero 
não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de significado 
num sexo previamente dado [...]; tem de designar também o aparato mesmo 
de produção mediante o qual os papéis são estabelecidos. Resulta daí que 
o gênero não está para a cultura como o sexo para a natureza; ele também 
é o meio discursivo/cultural pelo qual a ‘natureza sexuada’ ou ‘um sexo 
natural’ é produzido e estabelecido como ‘pré-discursivo’, anterior à cultura, 
uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura (destaques 
da autora).  

 



54 Tendo em vista nosso universo empírico, é interessante observar que as distinções entre homens e 
mulheres se embasam não somente no que reconhecemos como divisão sexual do trabalho (aos 
homens estão as tarefas públicas, de prestígio e que denotam força e, às mulheres, as privadas, 
domésticas, geralmente associadas a um caráter “fraco”), mas especialmente às situações que se 
concebem enquanto jornadas duplas de trabalho, pois, as mulheres, além de desempenharem o 
papel de “ajudantes” nos ofícios de cunho masculino (preparar o solo, aplicar agrotóxicos, etc.), 
ocupam-se de todos os encargos atinentes ao lar, como lavar roupa, limpar a casa, cuidar das 
crianças e idosos, dentre outras.  
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De um modo ou de outro, é preciso apreender que tanto sexo quanto gênero 

são construções criadas pela cultura e naturalizadas pela história. As relações entre 

homens e mulheres não são meramente naturais, como muito preconizado. Homens 

só são homens e mulheres, mulheres, porque há uma aceitação pré-cultural da 

sociedade a respeito das distinções sexuais que determinam papéis femininos às 

mulheres e masculinos aos homens. 

Araújo (2005, p. 44 – destaques nosso), alude que “além de categoria 

histórica, o conceito de gênero pode ser empregado também como uma categoria 

política para analisar a questão da igualdade e da diferença, apontando para uma 

nova perspectiva de interpretação e transformação da realidade social”. Neste 

contexto, embora o gênero permaneça próximo ao sexo biológico, é também visto 

como próprio de um processo de construção social.  

De acordo com Vale (2001), independentemente do caráter dado, o fator 

gênero, está, desde os primórdios dos tempos, inculcado nas relações de poder. 

Estas relações, quando aliadas ao ambiente político, não apenas definem, mas 

também modelam os papéis femininos e masculinos – aos homens maior 

notoriedade (prestígio) e, as mulheres, a reclusão do lar. Laqueur (2001) concorda 

com essas informações e acrescenta que sexo, corpo e gênero, de uma forma ou 

outra, sempre estiveram à mercê dos contextos políticos e sociais. 

Para Segato (1998, p. 02), é de grande relevância a promoção de reflexões a 

respeito do gênero, especialmente porque o mesmo esclarece os “meandros das 

estruturas de poder e os enigmas da subordinação [...], além de originar um discurso 

elucidador sobre a implantação de outros arranjos hierárquicos na sociedade”. 

Entrementes, não se pode descuidar do fato que as relações de poder que formam o 

gênero e especificam os sexos não são neutras, sendo calcadas em interesses 

políticos que primam em estabelecer e manter a supremacia masculina sobre a 

feminina55. 



55 A “supremacia masculina sobre a feminina”, não raro, é perceptível na fala de nossas interlocutoras 
através de alguns trechos das entrevistas em que elas afirmam não receber, em grande medida, 
auxílio de seus esposos na execução dos “serviços” da casa. É importante esclarecer que a “casa” é 
vista como espaço feminino, no qual os homens não se responsabilizam por quaisquer funções – 
manter uma casa organizada, é coisa de mulher. No entanto, todas as atividades desempenhadas 
por elas em meio aos espaços socialmente atribuídos como masculinos, a exemplo da lavoura, 
denotam a elas estigma de “ajudante”. Isto é, ele, o homem, determina quando, como e onde fazer e, 
ela, a mulher, reproduz em seu trabalho as imposições do marido (como também do pai, sogro, 
irmão, da referência masculina na família) – a mulher tem que “ajudar” o marido. 
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Conforme visto, o poder não apenas molda os sujeitos como os distingue em 

oposições sexuais – masculinos e femininos – e sociais – homens e mulheres. Mas 

o poder não se restringe apenas a nomear homens e mulheres em nossa sociedade 

– na seção sequente, o mesmo tornará a aparecer, sendo abordado desde sua 

essência. 

Ainda é válido ressaltar, para além da questão do poder e retomando às 

questões de gênero, que somente a partir das considerações mais críticas do 

movimento feminista nos anos 1970 – o qual denunciava as desigualdades de 

gênero para além do fator sexo, inferindo a essas as questões sociais, vistas como 

protagonistas nas distinções entre homens e mulheres – é que as definições sobre o 

termo gênero foram revistas. A esse respeito, Alves e Pitanguy (1981, p. 55) 

elucidam que o gênero, quando empregado pelo movimento feminista dos anos 

1970, refutava a “ideologia que legitima a diferenciação de papéis”, reivindicando a 

igualdade em todos os níveis, seja no mundo externo, seja no âmbito doméstico. 

Neste sentido, há que se ponderar que 

  

o masculino e o feminino são criações culturais e, como tal, são 
comportamentos apreendidos através do processo de socialização que 
condiciona diferentemente os sexos para cumprirem funções sociais 
específicas. Aprendemos a ser homens e mulheres e a aceitar como 
“naturais” as relações de poder entre os sexos (ALVES E PITANGY, 1981, 
p. 55 – destaques das autoras). 

 

Butler (2003) alude que o gênero é usualmente empregado como “marca” das 

distinções biológicas, linguísticas e culturais entre os sexos. Assim, o mesmo 

promove um repensar sobre a situação de subordinação das mulheres em relação 

aos homens. Quer dizer, “o gênero pode ser compreendido como um significado 

assumido por um corpo (já) diferenciado sexualmente; contudo, mesmo assim esse 

significado só existe em relação a outro significado oposto” (BUTLER, 2003, p. 28). 

Tendo em mente que as relações de oposição postas ao gênero determinam 

e estipulam as atribuições próprias do masculino e do feminino, dos homens e das 

mulheres, se faz notório ampliar o debate a fim de apreender os reais espaços 

ocupados por esses indivíduos em nossa sociedade. E é neste contexto que se 

buscará as bases empíricas que explicam os papéis sexuais atribuídos aos homens 

e mulheres.  
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3.2.3 Expressividades femininas e masculinas 

 

 

Do mesmo modo como as construções referentes ao sexo, corpo e gênero 

são aqui vistas como sociais – gerindo a ordem social das coisas –, o tempo 

também o é. De acordo com Bourdieu (2012), a naturalização do tempo se refere, 

principalmente, aos esquemas de pensamento dos indivíduos do sexo masculino e 

feminino. Para tanto, o autor entende que tal sequência de acontecimentos, 

naturalizadas pela apropriação do tempo, são diretamente relacionadas aos ciclos 

biológicos e cósmicos que engendram os cursos do mundo, como o ciclo reprodutivo 

das mulheres e das fêmeas em geral, o ciclo lunar/solar, entre outros. 

Porém, o tempo não influencia (ou naturaliza) somente o sistema de 

oposições binárias que marcam as diferenças extremas (HALL, 2005) entre aqueles 

que têm no tempo o embasamento de suas rotinas e aqueles que o desconsideram, 

pois usam outros referenciais (biológicos, sexuais, psicológicos, etc.) para 

estabelecer distinções. O tempo, na visão de Bourdieu (2012, p. 16), influencia 

substancialmente as divisões entre homens e mulheres, masculinos e femininos que 

se objetiva através de um sistema de oposições homólogas, como “alto/baixo, em 

cima/embaixo, temperado/insosso, claro/escuro, fora (público)/dentro (privado) etc”. 

Para o autor, tais oposições têm por fundamento a ordem social das coisas, 

funcionando  

 

[...] como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a 
dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social do 
trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um 
dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; é a 
estrutura do espaço, opondo o lugar de assembléia ou de mercado, 
reservados aos homens, e a casa, reservada às mulheres; ou, no interior 
desta, entre a parte masculina, com o salão, e a parte feminina, com o 
estábulo, a água e os vegetais; é a estrutura do tempo, a jornada, o ano 
agrário, ou o ciclo de vida, com momentos de ruptura, masculinos, e 
longos períodos de gestação, femininos. [...] Dado o fato de que é o 
princípio de visão social que constrói a diferença anatômica e que é 
esta diferença socialmente construída que se torna o fundamento e a 
caução aparentemente natural da visão social que a alicerça, caímos em 
uma relação circular que encerra o pensamento na evidência de 
relações de dominação inscritas ao mesmo tempo na objetividade, sob 
forma de divisões objetivas, e na subjetividade, sob forma de esquemas 
cognitivos que, organizados segundo essas divisões, organizam a 
percepção das divisões objetivas. [...] a definição social, longe de ser um 
simples registro de propriedades naturais, diretamente expostas à 
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percepção, é produto de uma construção efetuada à custa de uma série 
de escolhas orientadas, ou melhor, através da acentuação de certas 
diferenças, ou do obscurecimento de certas semelhanças. (BOURDIEU, 
2012, p. 18, 20 e 23 – destaques nosso). 

 

Na visão de Ferreira (2007), as oposições que recaem sobre homens e 

mulheres, além de estabelecerem distinções na forma de apropriação do tempo (por 

exemplo, a jornada agrária para os homens, e os ciclos de gestação para as 

mulheres), estipulam um sistema de valores. Esse, geralmente identifica no feminino 

um polo negativo – visto como incompleto – e, no masculino, um polo positivo – ou 

completo.  

Para a autora, tais distinções valorativas denotam a existência de um 

elemento fraco (mulher) em oposição a outro elemento forte (homem). Quer dizer, ao 

homem está o polo que domina, determina, representa a norma e, à mulher, o que 

obedece, personifica a divergência. Assim, as representações postas aos homens e 

mulheres, ao fim e ao cabo, determinam “aquilo que é característico de homens e 

aquilo que cabe às mulheres” (FERREIRA, 2007, p. 140-141). 

Segundo Bourdieu (2012), as identidades femininas e masculinas não são 

marcadas pelos sistemas de valores acima descritos (mulher = fraco; homem = 

forte), mas por antagonismos que se inscrevem tanto nas formas de se usar o corpo 

como nos mecanismos empregados por cada indivíduo que se circunscrevem em 

sua postura. A esse respeito, Bourdieu (2012, p. 38 – destaques do autor) 

exemplifica que, 

 

Assim como a moral da honra masculina pode ser resumida em uma 
palavra, cem vezes repetida pelos informantes, qabel, enfrentar, olhar de 
frente e com a postura ereta (que corresponde à de um militar perfilado 
entre nós), prova da retidão que ela faz ver, do mesmo modo a submissão 
feminina parece encontrar sua tradução natural no fato de se inclinar, 
abaixar-se, curvar-se, de se submeter (o contrário de "pôr-se acima de"), 
nas posturas curvas, flexíveis, e na docilidade correlativa que se julga convir 
à mulher. 

 

De uma forma geral, Ferreira (2007) afirma que a mulher sempre foi vista 

como um ser incompleto, inferior ao homem. Até mesmo os principais filósofos de 

nossa história, como Platão e Aristóteles, a percebem como ser submisso à figura 

masculina. Mesmo assim, a autora adverte que ambos filósofos, a depender da 

situação, admitiam certa notoriedade as mulheres, especialmente no território 

circunscrito à casa.  
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De maneira semelhante, Bourdieu (2012) assevera que o poder das 

mulheres, em certa medida, se restringe ao poder dos homens. Na visão do autor, a 

compreensão da distribuição dos poderes entre homens e mulheres recai na 

evolução de cada um em relação ao decurso do tempo. Mas, para tanto, é preciso 

considerar,  

   

[...] simultaneamente, duas propriedades que, à primeira vista, podem 
parecer contraditórias. Por um lado, qualquer que seja sua posição no 
espaço social, as mulheres têm em comum o fato de estarem separadas 
dos homens por um coeficiente simbólico negativo que, tal como a cor da 
pele para os negros, ou qualquer outro sinal de pertencer a um grupo social 
estigmatizado, afeta negativamente tudo que elas são e fazem, e está na 
própria base de um conjunto sistemático de diferenças homólogas: há algo 
em comum, apesar da enormidade da distância, entre a mulher [da diretoria] 
que, para ter a força de enfrentar a tensão ligada ao exercício do poder 
sobre os homens — ou ao meio masculino —, tem que se massagear a 
cada manhã, e a mulher [operária] da metalurgia, que tem que buscar na 
solidariedade das "companheiras" um conforto contra as provações ligadas 
ao trabalho em meio masculino, como o assédio sexual ou, simplesmente, a 
degradação da própria imagem e da auto-estima infringidas pela feiúra e 
sujeira impostas pelas condições de trabalho. Por outro lado, apesar das 
experiências específicas que as aproximam (como algo infinitamente 
pequeno da dominação que são as inúmeras feridas, às vezes subliminares, 
causadas pela ordem masculina), as mulheres continuam separadas umas 
das outras por diferenças econômicas e culturais, que afetam, entre outras 
coisas, sua maneira objetiva e subjetiva de sentir e vivenciar a dominação 
masculina — sem com isso anular tudo que está ligado à diminuição do 
capital simbólico trazido pela feminilidade. (BOURDIEU, 2012, p. 111-112). 

 

No entanto, independentemente da história posta para as mulheres, aqui se 

concorda com Ferreira (2007, p. 143 – destaques nosso), haja vista que para a 

autora, 

 

[...] embora não tenha acesso a uma cidadania plena, embora seja 
considerada inferior no que respeita à capacidade intelectual, embora seja 
relegada para o terreno das emoções e afastada da razão, há nas teses 
aristotélicas sobre a natureza feminina, aspectos de valorização da 
mesma visto que as mulheres reinam na família, na economia 
doméstica, nos assuntos da casa. A sua especificidade define-se na 
esfera do privado e este é determinante para o equilíbrio social. 
Aristóteles apresenta a família como um fundamento da sociedade e 
defende a sua manutenção pois considera anti-natural suprimi-la. É este 
reconhecimento do papel da mulher no interior da família, e, 
consequentemente como pilar da sociedade que justifica a preferência de 
algumas feministas pelo estagirita. Platão anula a mulher pois esta só tem 
possibilidade de sobreviver se se transformar num homem, perdendo todas 
as características da sua feminilidade. Aristóteles secundariza-a, 
inferioriza-a a nível físico, intelectual, ético e político mas assume a 
sua especificidade e confere-lhe um papel. Este poderá deixar de ser 
secundário se mudarem os condicionantes sociais e políticos. O que 
sabemos ser provável. 
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De maneira oposta à Bourdieu (2012), Ferreira (2007, p. 146) entende que as 

mulheres “terão tanto mais poder quanto mais se realçarem as características do 

universo feminino”. Para a autora, as mulheres somente ampliaram seu poder 

quando assumirem sua feminilidade em essência, quando extrapolarem as 

imposições de Platão de se transvestir de homem, e de Aristóteles, o qual a 

condiciona ao poder único na privacidade do lar. Dentre os mecanismos utilizados 

pelas mulheres para alçarem seu poder está a questão do cuidado que, na opinião 

da autora 

 

[...] não é uma relação de domínio mas de interacção [sic.], de companhia 
e de afecto [sic.]. Apela para a convivialidade, para a ternura e a compaixão. 
Exige uma solidariedade e responsabilidade que se concretiza não só 
entre humanos mas que se estende a todos os seres, vivos e não vivos 
(FERREIRA, 2007 p. 148 – destaques nosso). 

 

Conforme se pode observar, o cuidado recai numa ética (do cuidado) que 

prediz possibilidades de autonomia alicerçadas em relações presentes, sobretudo, 

na dimensão social. Portanto, o cuidado originário do domínio privado pode, 

segundo Ferreira (2007 p. 151-152), se expandir para o domínio público56, 

“contribuindo para a construção de um mundo pacífico”57.  

Sobre a expansão do cuidado feminino para o âmbito público é que ganha 

expressão a seção que segue, na qual serão abordadas as diferentes formas de 

manifestação do poder. Tal discussão incide nas variantes do poder que convergem 



56 A fim de exemplificar essa expansão das ações das mulheres do domínio privado (casa) em 
direção ao público (lavoura, mercados, etc.), nos reportaremos ao contexto empírico, que aparecerá 
de forma aprofundada no capítulo 04. Nota-se que, inicialmente, os produtos do trabalho das nossas 
interlocutoras, inclusive aqueles obtidos na seara da agroecologia, destinavam-se notadamente à 
manutenção das necessidades do grupo familiar. Com a valorização das atividades por elas 
realizadas, especialmente no que diz respeito a segurança e soberania alimentar e nutricional, houve 
significativa ampliação das áreas e ofícios de responsabilidade delas nas propriedades rurais. Dessa 
forma, os produtos ali obtidos passaram, gradativamente, a serem orientados também aos mercados 
institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), além das feiras livre de ocorrência semanal. 
57 Não há como negar a importante contribuição das mulheres rurais para a construção desse “mundo 
mais pacífico”. De acordo com Gomes Jr. e Andrade (2013), elas são responsáveis por garantir a 
segurança e a soberania alimentar e nutricional de suas famílias e logo, de suas comunidades. No 
que tange à segurança e soberania alimentar e nutricional, embora saiba-se que são termos distintos 
(a soberania alimentar abarca a segurança alimentar), é válido destacar que, de um modo geral, 
ambos retratam o “acesso aos alimentos como uma das condições para a realização do direito 
humano à alimentação, [...] que, para além da garantia de uma alimentação permanente e de 
qualidade, é fundamental que o modelo de produção seja diverso e sustentado pelo poder da tradição 
e de práticas sócio-histórico-culturais dos povos” (GOMES JR.; ANDRADE, 3013, p. 393).  
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no empoderamento de um modo geral, e no empoderamento das mulheres, de 

forma mais específica.  

 

 

3.3 Poder e/ou empoderamento: alguns aspectos de interesse 

 

 

Conquanto os últimos cinquenta anos marquem significativas transformações 

na realidade feminina que, segundo Arroyo (2010), tangem especialmente à questão 

da equidade (reconhecimento dos papéis produtivos e reprodutivos das mulheres ao 

desenvolvimento, dos direitos e liberdades), à luta contra a pobreza (assegurando 

aumento da produtividade, acesso à propriedade privada da terra e do capital, bem 

como superação da discriminação sexual no mercado de trabalho), à disponibilidade 

de contribuir economicamente ao desenvolvimento (trabalho das mulheres) e, mais 

recentemente, ao empoderamento (participação e projeção das mulheres na vida 

social, política e econômica do mundo), há mulheres que ainda vivenciam uma 

condição de “submissão ao poder”, ao menos em alguma fase de sua vida 

(LAGARDE, 1993, p. 154).  

Segundo Costa (2004, p. 20), é preciso apreender que, do mesmo modo 

como o poder se faz presente na “sala presidencial do Palácio do Planalto”, não raro 

se expressa no “leito conjugal de um casal”. A esse respeito, Lagarde (1993) adverte 

que, comumente, os poderes atribuídos às mulheres mais legitimam o poder 

masculino, ao conferir, por sua submissão, poder e existência ao dominador, que o 

enfrentam.  

No entanto, a própria autora atenta para o fato de que ambos os poderes 

(femininos e masculinos) não se referendam enquanto poder absoluto, tampouco 

unilateral, haja vista que aqueles submetidos ao poder não estão, totalmente, 

excluídos de exercê-lo. Quer dizer, os que se encontram sobrepujados ao poder, 

normalmente, o estão sobre alguns aspectos. Neste sentido, quando a atenção recai 

naqueles aspectos em não se encontram dominados pelo poder, podem, por sua 

vez, dominar. Por exemplo, as próprias mulheres, oprimidas pelo gênero, podem 

tonar-se “opressoras” através das diferenças de idade, raça, classe social, etc. 

(LAGARDE, 1993). 
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Como bem observa Lagarde (1993), embora o poder seja cristalizado nas 

mais variadas instituições e, geralmente, exercido no sentido do dominador sobre o 

dominado, não infrequente as mulheres também exercem poder. É válido advertir 

que, por muito tempo, a própria noção do movimento feminista a respeito do 

empoderamento coincidia no fato do mesmo aportar poder às mulheres em 

detrimento dos homens. Para que elas ganhassem poder, eles precisariam perdê-

lo58. 

Porém, com a ampliação das discussões em torno do empoderamento, 

também se expandiu a noção inicial de poder sobre alguém ou algo. Para Costa 

(2004), o processo de avanço das mulheres pelo empoderamento ocorre em níveis 

de igualdade, expressos em seu bem-estar, acesso aos recursos, conscientização, 

participação e controle, sobretudo, de si mesma.  

Diante da expressividade posta às mulheres, torna-se relevante aprofundar as 

discussões tanto a respeito das relações que incidem diretamente sobre o poder 

como aquelas que afetam as distintas formas de expressão desse poder, incluindo o 

empoderamento. É importante destacar que tais assuntos norteiam essa seção, nos 

possibilitando tratar de forma mais consistente sobre empoderamento, a fim de 

embasar a última subseção do marco teórico, a qual versa sobre os diferentes níveis 

que estruturam o empoderamento. 

 

 

3.3.1 Diferentes expressões do poder 

 

 

Parte dos estudos sobre empoderamento trataram de examinar a noção de 

poder, seu uso e sua distribuição como eixo central para análise e compreensão das 

transformações societárias. Como aponta FRIDE (2006, p. 02), os trabalhos 

surgidos na década de 1970, correlacionando temas como subdesenvolvimento, 

poder e pobreza, somados ao argumento do educador Paulo Freire a respeito de 



58 E aqui, faz-se referência ao que alguns autores denominam discriminação positiva. Segundo Gluz 
(2010), tal conceito, assentado nas lutas raciais e reivindicações dos movimentos pró direitos civis da 
população afro-americana, se expressa nos termos da Affirmative Action – incluída na legislação 
durante o governo Kennedy –, permitindo discutir como políticas públicas, baseadas em igualdade 
formal ante a lei, têm contribuído para fortalecer desigualdades reais entre grupos sociais 
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que a “cultura do silêncio”59 apenas seria rompida a partir do acesso ao poder real, 

bem como ao fracasso dos programas de desenvolvimento dos anos 1980, “fueron 

los detonantes para que las agencias bilaterales y multilaterales entendiesen que 

una reforma estructural y una distribución más equitativa del poder eran los únicos 

medios para romper el círculo de la pobreza”. 

No que se relaciona às discussões de poder inerentes ao desenvolvimento, 

Romano (2002) assevera que um novo modelo de desenvolvimento somente seria 

promovido quando do legítimo enfrentamento ao poder dominante – em prol de um 

poder que permitisse a expansão das liberdades das pessoas. Nesta perspectiva, 

Ckagnazaroff e Machado (2008, p. 05) enfatizam que as deliberações sobre o poder 

incidem, de maneira expressa, na “forma” de exercê-lo, “quem” o exerce, “quais” 

áreas por ele são delimitadas, bem como as formas de “resistência” postas ao 

mesmo.  

Não raro, o poder se manifesta no sentido de um corpo dominador sobre 

outro, o dominado. No entanto, Judith Butler (2001) adverte para o fato de que há 

outras variantes do poder. Em suas palavras, a autora assevera que, 

 

Una de las formas familiares y agónicas en que se manifiesta el poder 
consiste en ser dominándola por un poder externo a uno/a. Descubrir, sin 
embargo, que lo que uno/a es, que la propia formación como sujeto, 
depende de algún modo de ese poder […]. Estamos acostumbrados a 
concebir el poder como algo que ejerce presión sobre el sujeto desde 
fuera, algo que subordina, coloca por debajo y relega a un orden inferior. 
Ésta es ciertamente una descripción adecuada de una parte de las 
operaciones del poder. Pero si, siguiendo a Foucault, entendemos el 
poder como algo que también forma al sujeto, que le proporciona la 
misma condición de su existencia y la trayectoria de su deseo, entonces el 
poder no es solamente algo a lo que nos oponemos, sino también, de 
manera muy marcada, algo de lo que dependemos para nuestra existencia 
y que abrigamos y preservamos en los seres que somos. El modelo habitual 
para entender ese proceso es el siguiente: el poder nos es impuesto y, 
debilitados por su fuerza, acabamos internalizando o aceptando sus 
condiciones (BUTLER, 2001, p. 21 – destaques nosso). 

 

Nota-se que para a referida autora, o poder tanto cria o sujeito como faz parte 

de sua formação – não é uma condição externa a cada um, tampouco identifica-se 

com determinado indivíduo. De certa forma, o poder aflora pelas condições 



59 Freire trata desta questão na obra intitulada “Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à 
prática educativa”, publicada em 1997. 
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presentes em dado contexto, sendo comumente percebido quando atua sobre algo 

ou alguém. 

De forma semelhante, Lagarde (1993) assevera que o poder é tanto a 

capacidade de tomar decisões sobre a própria vida, materializando-se através da 

afirmação, da satisfação de necessidades, da realização de objetivos, como consiste 

na capacidade de decidir sobre a vida dos outros. De um modo geral, a autora 

persevera no fato de que quem exerce poder, se atribui a posição de dominar, julgar 

e perdoar.  

Neste sentido, Romano (2002, p. 14) aclara que o poder, quando exercido no 

sentido do dominador sobre o dominado, condiz com o formato de poder identificado 

como “poder sobre”, que denota a “capacidade de controle sobre algo ou alguém 

[...]”. Segundo o autor, o “poder sobre” se caracteriza como uma substância, finita, 

transferível, tomável, pois se alguém ganha poder, outros o perdem (isto é, um jogo 

de soma zero), podendo ser delegado (por exemplo, em representantes) ou tirado 

(por exemplo, das bases). Disto resulta que, conforme esclarece Iorio (2002), o 

poder é tanto delegado a outra pessoa como retirado desta a qualquer momento60. 

Significa dizer que, muitas vezes, além de perder poder as pessoas o podem ter 

contra elas. 

Para Michel Foucault (1983), o “poder sobre” não é exclusivamente algo que 

advém das relações estabelecidas entre dois corpos – dominador e 

dominado/opressor e oprimido. O autor revela que o poder está nas relações 

humanas e sociais e  

 

[…] se aplica a la inmediata vida cotidiana que categoriza al individuo, lo 
marca por su propia individualidad, lo adhiere a su propia identidad, le 
impone una ley de verdad que él debe reconocer y que los otros tienen que 
reconocer en él. Es una forma de poder que hace a los individuos sujetos. 
Existen dos significados de la palabra sujeto, sujeto a alguien por el control 
y la dependencia, y el de ligado a su propia identidad por una consciencia o 
autoconocimiento. Ambos significados sugieren una forma de poder que 
subyuga y crea sujeto para (FOUCAULT, 1983, p. 60). 



60 Tendo em vista os diferentes espaços em que o poder se manifesta, bem como os variados 
sujeitos que detêm o poder, nota-se em meio ao contexto empírico a existência não de um poder 
único, exercido no sentido do homem (geralmente o esposo) sobre a mulher, mas um poder operado 
conforme as necessidades de reprodução social da família rural. Isto é, há casos que, pela ausência 
dos homens das atividades rurais atinentes as propriedades familiares, as mulheres assumem o 
status de “chefe” da família, sendo responsáveis tanto pelas tarefas produtivas (lavoura) como 
reprodutivas (casa). Porém, quando do retorno do esposo aos ofícios da unidade de produção e 
reprodução familiar, ele retoma para si as atribuições de “chefe”, quer sejam, notadamente àquelas 
associadas aos espaços produtivos. 
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De fato, o “poder sobre” se cumpre sobre pessoas que, de certo modo estão 

livres, restringindo sua liberdade e dominando-as a partir deste momento. Mas, 

embora o “poder sobre” – recursos físicos, humanos, financeiros e fatores 

psicológicos, como ideias, crenças, valores e atitudes – seja empregado 

cotidianamente pela sociedade, ele não é o único “formato de poder” que permeia as 

relações sociais.  

É preciso atentar para o fato de que o poder não é algo estático, não é um 

fenômeno de dominação homogêneo, não é exercido na direção imutável de um 

indivíduo em relação ao outro. As práticas de ganhos e perdas de poder não 

possuem correlação direta com situações em que quando alguém ganha poder 

outro, necessariamente, deve perdê-lo, haja vista que o poder pode ser 

compartilhado. 

Há diversos autores, como Oxaal e Baden (1997), Sadan (1997), Romano 

(2002), Deere e León (2002), Iorio (2002) que, sustentados na teoria de Foucault a 

respeito do poder, ampliam a noção, considerando, ademais, o “poder de dentro”, o 

“poder com” e o “poder para”. É válido ressaltar que o poder, ao assumir formas 

democráticas, constrói não apenas novos mecanismos para a tomada de decisões, 

mais responsáveis e coletivos, mas expressa, sobretudo, uma nova concepção que 

rompe com o poder dominante. Na visão de Costa (1998, 2004), essa mudança na 

dominação, tradicionalmente exercida pelos homens sobre as mulheres, garante 

autonomia àqueles que por tempos não puderam decidir sobre suas vidas, não 

exerceram poder.   

Neste sentido, Deere e León (2002, p. 54) enfatizam que a geração de força 

interna, a autoestima, a autoconfiança se relacionam diretamente à exteriorização do 

“poder de dentro”, o qual nutre os indivíduos de “vontade própria”, de “força 

reivindicativa” e prevê crescimento espiritual. Sendo inerente a cada um, tal poder 

gera “consciência crítica”, levando o indivíduo a refletir a propósito de sua situação, 

sua posição, seu papel frente aos ambientes produtivos (público, masculino) e 

reprodutivos (privado, doméstico – feminino)61.   



61 Embora o “poder de dentro” seja uma das variantes do poder inerente a cada indivíduo, existem 
estratégias que motivam, em grande medida, sua geração. Dentre os mecanismos empregados para 
a ampliação desse poder está a valorização das atribuições específicas do gênero. Por exemplo, no 
contexto empírico estudado, não raro, as interlocutoras ocupam-se, também, com as atribuições da 
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Se o “poder de dentro” é um tipo de poder unilateral e unidirecional, visto que 

está na visão de mundo de cada sujeito, o “poder com” – outra variante do poder – 

ocorre, de acordo com as autoras, notadamente naquelas situações em que 

determinado grupo, de maneira coletiva, reivindica melhorias nas condições de vida 

de suas comunidades62. Tal poder, gerado pela definição de problemas e 

consequente construção de soluções, se aproxima, de certa forma, do “poder para”, 

a fim de criar possibilidades e desenvolver ações sem qualquer fonte de dominação 

– à exemplo dos Orçamentos Participativos (OP’s)63. 

No entanto, diferentemente do “poder com”, o “poder para” não é um poder 

gerado pelo coletivo, visto que se “estende” do indivíduo “facilitador” ou “motivador” 

aos que estão sendo “facilitados” ou “motivados”. Quer dizer, é um poder passado 

“adiante”, mas não através da “transferência de poder” das mãos do “motivador” às 

dos “motivados” – em momento algum o “poder para” é trocado –, mas, sim, por sua 

expansão, a qual possibilita que o mesmo seja compartilhado. Sobre este tema, 

Deere e León (2002, p. 54) elucidam que o “poder para” serve “para catalisar a 

mudança quando uma pessoa ou um líder de grupo promove o entusiasmo e a ação 

de outros. É um poder gerador ou produtivo, um poder criativo ou facilitador que 

abre possibilidades e ações sem dominação”64. 

Para Rocha (2005), o poder, tal como o gênero, não só é elemento que 

constrange, mas, também, estratégia que capacita homens e mulheres. Assim, mais 

que configurar novas relações de poder, suas variantes (“poder de dentro”, “poder 



“horta” (local de produção dos alimentos destinados notadamente à subsistência da família). Diante 
da importância da horta para elas, instituições como o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor 
(CAPA), bem como a Cooperativa Sul Ecológica, engendraram, e ainda engendram, ações que 
visibilizam e priorizam as práticas da horta para a elaboração de produtos tidos como sustentáveis 
(desprovidos de agrotóxicos e produzidos em conformidade com as disposições ambientais) para 
atender as demandas dos atuais mercados institucionais (PAA e PNAE). 
62 Dentre as formas coletivas de poder próprias do universo empírico estão aquelas que tangem à 
organização social dos Grupos Ecológicos, e que levaram à conformação da Cooperativa Sul 
Ecológica – tema melhor abordado no capítulo 04. 
63 Por orçamento participativo, compreende-se, segundo Santos (2006, p. 153-154), “uma prática 
orçamentária em que as decisões quanto à alocação recursos são tomadas, levando-se em 
consideração a opinião direta da população e não apenas a opinião dos seus representantes eleitos. 
O objetivo central do OP é dividir com os cidadãos a decisão quanto às obras e programas a serem 
executados. Através de assembleias regionais e de fóruns de negociação de prioridades, o destino de 
parte dos recursos do governo municipal é decidido”. 
64 Tendo em mende a organicidade da Cooperativa Sul Ecológica, uma das formas em que o “poder 
para” se manifesta é através dos coordenadores dos Grupos Ecológicos. A fim de facilitar a troca de 
informações, o coordenador tem por função levar as demandas do Grupo Ecológico por ele 
representado até as reuniões do Conselho Administrativo da cooperativa, bem como retornar ao 
grupo as deliberações desse conselho.  
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com” e “poder para”) desconstroem, em certa medida, as relações de poder 

“hierarquizantes” e “impeditivas da [...] dinâmica de igualdade e justiça [...], na esfera 

pública e privada” (ROCHA, 2005, p. 452). Nessa perspectiva, Lagarde (1993, p. 

158) adverte que, 

 

las instituciones y los espacios vitales más opresivos son los que implican 
relaciones directas y personales, y presentan más resistencias al cambio. 
Es mucho más complicado para las mujeres cambiar en ámbitos totales en 
los que están solas frente al poder absoluto del otro – como la pareja, la 
familia, la casa, es decir, el mundo privado, íntimo, personal y doméstico –, 
que hacerlo en ámbitos más democráticos, como algunos laborales o 
educativos. 

 

Perante o trecho acima, apreende-se que as variantes do poder somente 

capacitarão homens e mulheres, aumentando suas fontes de expressão e ação, 

quanto tornarem-se democráticas. Para tanto, é imperioso que as mesmas se façam 

presentes nos diferentes espaços de vivência e convivência dos sujeitos, a fim de 

propiciar suas capacidades de realização tanto pessoal como coletivas – próprias do 

empoderamento. A confluência dos poderes (de dentro, com e para), em grande 

medida imersas no empoderamento, origina, segundo Costa (2004), maior equidade 

nas relações, favorecendo o compartilhamento de responsabilidades e libertando os 

estereótipos de gênero.  

Diante da expressividade da temática empoderamento para a reprodução 

social dos sujeitos, torna-se imperioso que a mesma seja devidamente aprofundada, 

sendo esta a proposta de discussão na sequência. 

 

 

3.3.2 Empoderamento: um conceito em discussão  

 

 

O termo empoderamento, segundo Antunes (2002), Romano (2002), 

Horochovski e Meirelles (2007), Ferreira et al. (2007), etc., ganha forma e sentido no 

contexto dos distintos campos do conhecimento, como administração, educação, 

economia, saúde, sociologia e outros, e, também, nos diversos espaços de 

sociabilidade (família, comunidades, escolas, etc.). Deste modo, sua influência 

relaciona-se a uma infinidade de interpretações, desde àquelas que o compreendem 

como um processo em que os sujeitos obtêm formatos de poder compartilhado 
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(para, com, desde dentro), até os que aludem a mera troca do poder das mãos de 

uns para as mãos de outros (práticas usuais do neoliberalismo65).  

Não raras vezes, o empoderamento é confundido, ou relacionado, a noções 

que expressam, segundo Dagnino (2004, p. 95-96), uma “confluência perversa” 

entre os projetos democráticos, participativos e liberais. Para a autora, existem dois 

projetos, de certa forma antagônicos, que se utilizam das mesmas referências para 

designar situações distintas. Como exemplo, ela traz a temática da ampliação da 

democracia, que tanto se “expressa na criação de espaços públicos e na crescente 

participação da sociedade civil nos processos de discussão e de tomada de decisão” 

– a partir, por exemplo, da implementação dos Conselhos Gestores de políticas 

Públicas e dos Orçamentos Participativos –, como na “emergência de um projeto de 

Estado mínimo que se isenta progressivamente de seu papel de garantidor de 

direitos, através do encolhimento de suas responsabilidades sociais e sua 

transferência para a sociedade civil”. 

Entrementes, para se apreender o empoderamento, há ainda que se levar em 

consideração suas potencialidades e limitações, pois se reveste de explicações 

muitas vezes difusas (sem uma fonte clara) e de difícil compreensão. A par disso, é 

válido salientar que o termo “empoderamento” não consta nos dicionários formais da 

língua portuguesa, sendo seu uso corrente uma adaptação aos idiomas oficiais ao 

invés de uma tradução literal em se tratando de um neologismo.  

Sobre este assunto, Baquero (2012, p. 174) alega que a palavra aparece no 

Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea das Ciências de Lisboa como um 

anglicanismo – um estrangeirismo de origem inglesa –, significando a “obtenção, 

alargamento ou reforço de poder”. Já a Fundación para las Relaciones 

Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) explica que o termo é recorrente no 

campo do desenvolvimento e se aplica, em parte significativa dos casos, segundo a 

definição do Banco Mundial, que considera empoderamento como a liberdade de 

escolha e ação. No entanto, ambos os casos não expressam, em linhas gerais, uma 

definição consistente. Conforme caracteriza Macedo (2009, p. 03), 

 



65 Na visão de Moraes (2001, p. 18 – destaques do autor), “as principais ideias neoliberais acentuam 
duas grandes exigências gerais e complementares: privatizar empresas estatais e serviços públicos, 
por um lado; por outro, ‘desregulamentar’, ou antes, criar novas regulamentações, um novo quadro 
legal que diminua a interferência dos poderes públicos sobre os empreendimentos privados”. 
Portanto, seria tirar o poder do Estado e passar para a iniciativa privada. 
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[...] se não há consenso para falar de empoderamento, é porque suas 
possibilidades de reconstrução teórica e política ainda estão em 
aberto. Se recorreremos a autores que adotam uma perspectiva crítica, [...] 
o empoderamento pode ser visto como acesso a recursos e potencialidades 
(materiais, psicológicas, políticas etc.) ou possibilidade de estabelecimento 
de estratégias políticas (individuais ou coletivas), enfim é a 
intencionalidade como essa noção é utilizada que vai lhe definir 
diferentes possibilidades de transformação dos sujeitos e grupos 
sociais na direção de seus projetos de emancipação. (destaques nosso) 

 

A partir dos esclarecimentos de Macedo (2009), se torna vital aprofundar as 

discussões a respeito das possíveis origens, usos e principais aplicações do termo 

empoderamento. Neste sentido, inicialmente serão abordados os estudos de 

Baquero (2012) e Ferreira et al. (2007), os quais tratam de explicar as raízes do 

termo para, então, discorrer sobre seus diversos significados.  

No que tange ao surgimento da expressão empoderamento, sabe-se que a 

mesma tem por centro de origem a sociedade europeia. Tanto Baquero (2012) 

quanto Ferreira et al. (2007) evidenciam em seus estudos que essa noção advém da 

Reforma Protestante desencadeada no século XVI por Martinho Lutero66, 

aproximando-a das situações em que as pessoas obtém controle sobre suas vidas, 

e da versão simplificada empower, originária da Inglaterra do século XVII, a qual 

logo desdobrou-se na atual palavra empoderamento, que possui o sentido legal de 

investir de autoridade ou autorizar, ao mesmo passo em que em vários outros 

domínios significa tornar capaz ou permitir. A esse respeito, FRIDE (2006) afirma 

que 

 

El empoderamiento tiene significados diferentes en cada escenario y para 
cada individuo o grupo. Las definiciones varían según las disciplinas que lo 
utilicen […] En el contexto del trabajo social el empoderamiento se define 
como un proceso que permite que los individuos, las familias y las 
comunidades aumenten su fortaleza personal, socioeconómica y política, y 
con ello logren mejorar sus condiciones de vida. De forma similar, en la 
comunicación social el empoderamiento se entiende como la capacidad de 
producir efectos determinados en otras personas. El empoderamiento en el 
campo educativo tiene sus raíces en el concepto de “concienciación” de 
Paulo Freire. (p. 06 – destaques do autor) 

 

Destarte, Antunes (2002), Villacorta e Rodríguez (2002), Ckagnazaroff e 

Machado (2008) e Kebla e Wendausen (2009) enunciam que o empoderamento 



66 Martinho Lutero traduziu as escritas da bíblia (do latin), possibilitando maior acesso da comunidade 
local aos textos sagrados. Com isto, se passa a questionar o poder da igreja, a qual estabelecia 
relações hierarquizadas entre mulheres, homens e Deus (BAQUERO, 2012). 
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assume um sentido polissêmico a partir de sua aderência a determinadas categorias 

analíticas (desenvolvimento, autonomia, emancipação, ampliação das liberdades e 

outros) correlacionadas com diferentes níveis de incidência. Em outras palavras, há 

entre estes autores o entendimento de que o empoderamento tange tanto ao 

indivíduo como ao seu coletivo e, do mesmo modo, à esfera organizacional. Ou seja, 

eles percebem como um processo embasado, sobretudo, nas relações humanas. 

Neste sentido, há que considerar que ao reunir tantas atribuições o termo pode, em 

grande medida, perder sua capacidade explicativa e ter seu sentido destituído. 

Para Horochovski e Meirelles (2007, p. 488), na medida em que tal expressão 

torna-se um verdadeiro “guarda-chuva conceitual”, se prestando a “diferentes 

perspectivas intelectuais, políticas e de intervenção na realidade”, não raras vezes é 

empregada como mero instrumento de retórica, convertendo-se em sua antítese 

“desempoderamento”67. Complementarmente, Alsop e Heinsohn (2005) alertam que 

a expressão empoderamento vem ganhando espaço não apenas entre as 

instituições acadêmicas, mas também nos setores do governo e bancos, públicos ou 

privados, sendo utilizada para diferentes fins.  

Por exemplo, Romano (2002) assevera que a noção de empoderamento, 

quando empregada em projetos promovidos por agências de foro neoliberal, muitas 

vezes é utilizada como estratégia de reafirmação das práticas já estabelecidas. Para 

Baquero (2012), casos como esse denotam que há uma apropriação indevida do 

termo, sendo muitas vezes associado ao fortalecimento da esfera privada ao invés 

de primar pelo equilíbrio das relações de poder presentes nas distintas 

comunidades, gerando, de certa forma, situações pouco “empoderadoras”.  

Sobre este tema, Antunes (2002) alerta para linguagem individualista dada ao 

empoderamento nos projetos elaborados por certas instituições, a exemplo do 

Banco Mundial. Para o autor, tais projetos excluem, por completo, o trabalho 

fundamentado na atuação coletiva e integradora, suscitando ínfimas possibilidades 

de acréscimo aos processos de empoderamento do público beneficiado. Nessas 

condições em que o empoderamento aproxima-se de atuações isoladas, realizadas 

de cima para baixo e no sentido das instituições para a comunidade, as relações 



67 A propósito ver Horochovski e Meirelles (2007), Romano (2002), Iorio (2002), Baquero (2012), 
FRIDE (2006) e outros. 
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sociais, tão necessárias para a afirmação dos processos de empoderamento, são 

completamente desconsideradas.  

A esse respeito, Romano (2002) esclarece que aquelas práticas 

desenvolvidas por agências e instituições com vistas a legitimar ações que limitam o 

potencial de mudança de certo grupo, comunidade ou indivíduo aos marcos pré-

estabelecidos não compartilham do que se entende por empoderamento. Também 

não condizem com o empoderamento certos atos que pouco alteram as relações de 

poder, bem como as atitudes que levam à despolitização ou a uma suposta 

neutralidade dos sujeitos às práticas por eles desenvolvidas.  

Da mesma forma, FRIDE (2006) argumenta que o empoderamento não 

condiz com aquelas ações desenvolvidas pelo governo e agências públicas ou 

privadas com vistas a proporcionar às comunidades espaços de discussão e 

participação. O motivo para esta afirmação reside no fato de que, ao contrário dessa 

participação servir ao diálogo e a comunicação entre os sujeitos de determinado 

grupo, ela se presta para responsabilizar as pessoas pelos resultados dos projetos a 

elas cedidos ou, simplesmente, para promover espaços de mera consulta popular. 

A fim de demonstrar o cenário posto à participação pelo empoderamento, 

Horochovski e Meirelles (2007, p. 489-490) esclarecem que: 

  

No que tange ao empoderamento, pode-se pensar as estruturas de 
participação cidadã seguindo uma matriz na qual um eixo representa a 
relação entre cidadãos e os agentes governamentais e outro, a localização 
da participação nas esferas de reprodução social. O primeiro eixo compõe-
se de dois modelos de participação, os quais constituem extremos de uma 
escala, que vai do modelo adversarial ao modelo de parceria. Naquele, os 
envolvidos (stakeholders) não constroem os acontecimentos e decisões que 
lhes afetam, a eles reagindo, por vezes de forma conflituosa na busca de 
seus interesses. [...] Pelo modelo de parceria, os acontecimentos e/ou 
decisões têm a participação de todos os stakeholders, que, portanto, podem 
agir proativamente, pois estão presentes nas instâncias deliberativas, sendo 
a princípio facilitada a busca de consenso entre as partes. [...] No outro eixo, 
das estruturas de participação, esta pode ocorrer em dois locais: nas 
grassroots, que se referem às organizações e movimentos iniciados por 
cidadãos que elegem, eles próprios, os objetivos e métodos; as instâncias 
formais, ou com mandato governamental, [...] No primeiro caso a vantagem 
é o alto grau de autonomia, porém, faltam recursos [...] A participação com 
mandato governamental, a despeito de dar aos participantes poder sobre 
recursos e políticas, esbarra em barreiras legais e nos fatores presentes na 
relação da sociedade civil com o Estado, [...] (destaques dos autores) 

 

Do mesmo modo como a participação é entendida como um meio para se 

alcançar o empoderamento, a descentralização é abordada por Horochovski e 

Meirelles (2007) como mecanismo de inserir as comunidades nos processos 
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decisórios68. Para os autores, a descentralização tem por característica o 

envolvimento das comunidades locais “no processo decisório e de controle de 

implementação de políticas” (p. 491). Todavia, há autores (HOROCHOVSKI e 

MEIRELLES, 2007; FRIDE, 2006) que advertem para a existência de casos em que 

essa descentralização representa mais um mecanismo de controle por parte do 

governo ou de agências públicas ou privadas sobre a comunidade do que a 

democratização dos recursos e do poder para a autoridade local.  

Ademais, Alsop e Heinsohn (2005) esclarecem que, para operacionalizar 

processos de empoderamento, é indispensável ponderar sua relação com situações 

que norteiam tanto a organização de determinado grupo, como a sua capacidade em 

tomar decisões e transformar essas opções em ações e resultados desejados. Do 

mesmo modo, a capacidade de tomar decisões é geralmente influenciada pela 

estrutura de oportunidades em que os sujeitos estão inseridos.  

Nota-se que na obra intitulada La sorcellerie capitaliste, Pignarre e Stengers 

(2007) definem o empoderamento como um exercício para transformar as situações 

de submissão e conformismo em ânimo para criar um raciocínio crítico. Nesta 

perspectiva, o mesmo instrumentaliza os indivíduos e comunidades, a partir da 

ampliação de suas consciências e habilidades, para criar, gerir e produzir soluções 

aos seus problemas.  

Na visão de Baquero (2012), o empoderamento é relacional. É tanto um 

processo quanto um resultado da ação social e, para ser efetivo, necessita da 

interação entre os indivíduos.  Assim, conforme esclarecem Ckagnazaroff e 

Machado (2008), é preciso que as pessoas participem dos espaços de decisão 

proporcionados pela conjuntura política. Nota-se que tal atitude viabiliza, segundo 

Romano (2002), a criação de estruturas sociais para combater a ordem naturalizada 

da dominação econômica, política, cultural, social e pessoal vivenciada.  

A esse respeito, Villacorta e Rodríguez (2002) advertem que o 

empoderamento é extremamente dependente das transformações que ocorrem a 

nível de indivíduo. Isto é, para que os processos de empoderamento atinjam seus 



68 Temas como participação e descentralização aparecem na fala das interlocutoras associadas, de 
forma especial, à organização da Cooperativa Sul Ecológica (horizontalidade nas tomadas de 
decisão) e, também, na elaboração dos projetos para atender as demandas do PAA e PNAE, nos 
quais há a atuação efetiva dos agricultores e agricultoras para a formulação das propostas, conforme 
discorreremos com maior ênfase no decorrer do capítulo 04.  
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patamares libertadores – visto que incidem sobre a autonomia69 e a emancipação70 

– são necessárias alterações nas formas de pensar. De acordo com os autores, o 

empoderamento: 

 

É um processo de construção e/ou ampliação das capacidades; É um 
processo ao mesmo tempo interno (relacionado com auto-estima, 
autopercepção) e externo (que tem a ver com controle ou influência sobre o 
meio a sua volta); É pessoal e organizacional. Não pode ser feito de fora pra 
dentro, mas pode ser facilitado através de ações estimulantes e criando um 
ambiente amistoso, favorável; Não é um processo neutro, [...]; Também não 
é um processo natural. É induzido. É socialmente construído; [...] Por isso, 
as estratégias de empoderamento são caminhos para sociedades locais ou 
nacionais mais democráticas, via pela qual grupos, atores e setores mais 
excluídos entram nos processos onde se decide o rumo daquelas. 
(VILLACORTA e RODRÍGUEZ, 2002, p. 47-48) 

 

Conforme explicitado na citação acima, o empoderamento é, ao mesmo 

tempo, um processo interno e externo ao indivíduo, visto que está em constante 

interação aos contextos sociais e políticos. No entanto, não pode ser outorgado, 

tampouco transferido dos que estão “empoderados” para os que não o estão 

(GOHN, 2004). A esse respeito, Horochovski e Meirelles (2007) aludem que a 

atuação de determinadas organizações da sociedade civil, públicas ou privadas71 – 

identificadas enquanto agentes catalizadores –, de certa forma, auxiliam na geração 

de processos de empoderamento das pessoas, tanto no plano individual, como 

social e político72. 

A par dessas informações, concordamos com Horochovski e Meirelles (2007, 

p. 486) ao entender que o empoderamento é um processo no qual indivíduos e 

comunidades “obtêm controle sobre suas vidas e participam democraticamente no 

cotidiano de diferentes arranjos coletivos”, bem como “compreendem criticamente 

seu ambiente”. Do mesmo modo, confluímos com Ferreira et al. (2007), ao 



69 Por autonomia compreende-se aquela estudada por Christino (1997), em que a referida autora a 
traz em seus estudos a partir das discussões de Piaget e Kant. Deste modo, a mesma refere-se aos 
sujeitos quando esses obtêm, através da razão construída pelas suas estruturas, a capacidade de 
opor-se às autoridades. Ademais, a autonomia só ocorrerá naqueles espaços em que há relações 
sociais de cooperação, as quais proporcionam aos sujeitos o livre intercâmbio de pontos de vista. 
70 Neste texto, a expressão emancipação é apresentada através dos estudos de Paulo Freire, os 
quais a relacionam à humanização (FREIRE, 1996, p. 18). 
71 Vale esclarecer que nosso universo empírico se insere numa variedade de instituições, como o 
CAPA, a Cooperativa Sul Ecológica, conselhos de saúde e de desenvolvimento rural, dentre outros 
que, em grande medida, facilitam/motivam processos de empoderamento nesses sujeitos. 
72 Isso guarda relação com a ideia de multidimensionalidade do empoderamento (individual, coletivo e 
político) preconizada por Villacorta e Rodríguez (2002), FRIDE (2006) e Horochovski e Meirelles 
(2007). 
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apreender que o empoderamento condiz com os mecanismos utilizados pelos 

indivíduos e grupos para aceder e até mesmo construir poder e, consequentemente, 

lograr meios de intervir em tudo o que lhes diz respeito, melhorando suas condições 

de vida. 

Neste sentido, o empoderamento abordado na tese tem por foco aquelas 

situações em que as pessoas, no caso específico as mulheres agricultoras ligadas à 

agroecologia, participam das tomadas de decisão de maneira conjunta com a família 

e com a comunidade, conseguindo, com isso, alterar as relações de poder 

estabelecidas nos espaços produtivos (lavoura) e reprodutivos (domésticos) do 

cotidiano.  

Porém, antes de adentrarmos nas questões atinentes aos processos de 

empoderamento dessas mulheres – resultados e discussões –, há que se 

compreender os mecanismos pelos quais os processos de empoderamento se 

manifestam. Sendo esse, justamente, o tema versado na sequência. 

 

 

3.3.3 Os níveis estruturais do empoderamento 

 

 

Conforme visto, o poder não apenas forma os sujeitos a nível individual, 

grupal e político, como conforma os processos de empoderamento desses sujeitos. 

De acordo com Zimmernman (1995), os processos de empoderamento são uma 

série de experiências nas quais cada indivíduo aprende a ver seus objetivos e 

identificar o sentido de como alcançá-los. Além disso, por meio desses processos, 

os sujeitos obtêm maior acesso e controle sobre os recursos e vislumbram em que 

momento as pessoas, organizações e comunidades impetram domínio sobre suas 

vidas. Para tanto, é fundamental que os sujeitos logrem arranjos de controle e 

acessem recursos, a fim de atingir uma compreensão crítica de seu contexto 

sociopolítico com o intuito de transformá-lo num ambiente propício ao seu 

autodesenvolvimento e, também, ao coletivo. 

Diante disto, observa-se que, do mesmo modo como o poder possui variantes 

(“poder sobre”, “poder de dentro”, “poder com” e “poder para”) que auxiliam em suas 

manifestações, os processos de empoderamento são percebidos a partir de 

categorias ou níveis que amparam sua operacionalização sendo apreendidos, 
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segundo Kebla e Wendausen (2009), pela noção “níveis do empoderamento”. 

Caracterizados pelo estado de vida interpessoal (entre pessoas e suas 

comunidades), tais níveis são representados na forma de: i) nível individual do 

empoderamento; ii) nível coletivo do empoderamento; e, iii) nível político do 

empoderamento político.  

É válido destacar que, embora os citados níveis do empoderamento 

apresentem distinções quanto ao âmbito de suas expressões – individuais, coletivas 

e políticas –, não se excluem mutuamente e não seguem uma única lógica que, 

necessariamente, deve transpor o individual e o coletivo para, então, culminar no 

político. Muito pelo contrário, os mesmos “são interdependentes”, tendo em vista 

que, “à medida que o indivíduo sofre e exerce influência sobre seu entorno, 

dependendo de condições objetivas e subjetivas”, cria mecanismos “para agir, reagir 

e interagir” (KEBLA e WENDAUSEN, 2009, p. 741).  

No que se refere ao nível individual do empoderamento, esse, em linhas 

gerais, tem relação direta com a variante do “poder de dentro”, permeando aquelas 

situações em que os indivíduos buscam melhorias nas suas condições de vida em 

nível pessoal. Sobre esse nível, Baquero (2012, p. 176) indica que o mesmo “refere-

se à habilidade das pessoas de ganharem conhecimento e controle sobre forças 

pessoais”. Quer dizer, o mesmo relaciona-se diretamente às questões psicológicas, 

ampliando a autoestima e a autoconfiança de cada indivíduo.  

Para Zimmernman (1995), ao mesmo tempo em que o nível do 

empoderamento individual relaciona-se a fatores intrapessoais, é relacional, pois o 

sujeito está em constante interação no ambiente e com outras pessoas73. Entretanto, 

não se pode esquecer que tal papel relacional pode adquirir caráter conflituoso, 

dadas as situações em que as pessoas adquirem a capacidade de tomar decisões74, 

muitas vezes análogas ou divergentes às dos outros. 

Em relação ao nível coletivo do empoderamento, estão aqueles contextos em 

que as decisões são tomadas conjuntamente. Tal nível, de um modo geral, condiz 



73 Disto resulta, no caso do universo empírico das mulheres agricultoras, a valorização do espaço 
próprio da horta não apenas como local de produção de alimentos para a subsistência da família, 
mas, também, como ambiente em que há uma produção de alimentos isentos de quaisquer 
contaminantes (a exemplo dos agrotóxicos) e em conformidade com os atributos do ambiente natural 
e humano. 
74 A tomadas de decisão são consideradas por Romano (2002) fundamentais à promoção dos 
processos do empoderamento. 



94 


com situações próprias do “poder com”, em que as pessoas formam redes de 

discussão e tomam decisões conjuntamente75. Na visão de Horochovski e Meirelles 

(2007, p. 496), esse nível denota uma “ação por meio da qual os sujeitos – 

individuais e coletivos – de uma comunidade, através de processos participativos, 

constroem estratégias e ações para atingir seus objetivos coletiva e 

consensualmente traçados”.  

Na visão de Baquero (2012, p. 178), no nível coletivo do empoderamento, 

estão em foco tanto as estruturas de mudanças sociais, quanto a estrutura 

sociopolítica, no sentido de articular interesses de determinados grupos (a exemplo 

dos menos favorecidos) a fim de defendê-los “e influenciar as ações do estado”. 

Assim, neste nível também se observa a existência de conflitos, haja vista que as 

decisões são tomadas a partir de um determinado coletivo com perspectivas e 

interesses distintos. 

Embasado na variante do “poder para”, o nível político do empoderamento 

visa uma redistribuição do poder centralizador/dominador, a fim de criar espaços de 

poder mais democráticos. De acordo com Kebla e Wendausen (2009, p. 740), por 

nível político do empoderamento se compreende “a saída das pessoas de uma 

situação de resignação e impotência e sua reapropriação de poder”. De uma forma 

geral, neste nível os sujeitos logram, conforme aludem os autores, manifestar sua 

força, desenvolver projetos coletivos e de auto-organização e criar instrumentos 

eficazes para o engajamento de todos os cidadãos. 

Conforme esclarece Baquero (2012, p. 177), este nível “objetiva a delegação 

do poder de decisão, autonomia e a participação [...], de modo que as decisões 

sejam mais coletivas e horizontais”76. Quer dizer, o mesmo é, segundo a autora, 

uma “alternativa ao paradigma tradicional de gestão, direcionando-se para a 

desburocratização, descentralização, flexibilização e inovação”. Para tanto, 

necessita do comprometimento de todos os sujeitos com os objetivos propostos – 

fato que raramente ocorre.    



75 É usual nos Grupos Ecológicos que as deliberações a respeito da participação das famílias 
agricultoras (o que produzir, em que quantidade, etc.) nos projetos que atendem as demandas dos 
mercados institucionais sejam tomadas coletivamente.  
76 Nota-se que o estatuto da Cooperativa Sul Ecológica prevê a horizontalidade nas tomadas de 
decisão – fato que denota a organização social da mesma em grupos, conselhos (administrativo, 
fiscal e ético) e diretoria, sendo ambos conformados por representantes dos próprios agricultores e 
agricultoras de base ecológica cooperados. Para maiores informações, ver Andersson, Mauch e 
Bezerra (2015). 
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Após esta breve explanação sobre os três níveis do empoderamento, torna-se 

imperioso a colocação de Kasmel (2011) a respeito das diferenças práticas entre 

ambos os níveis. Como forma de clarificar tal afirmação, o autor exemplifica 

determinada situação em que os indivíduos mais fortes, de maior crença em sua 

“força”, em seu “poder” (nível individual do empoderamento), muitas vezes, ao iniciar 

ações em prol de melhoras coletivas (nível político do empoderamento), não 

encontram coragem em si mesmos, dependendo de grupos menos confiantes para 

ajudá-los e conceder-lhes apoio moral (nível coletivo do empoderamento).  

Ao se empregar na análise os níveis do empoderamento, a fim de 

compreender os processos de empoderamento que ocorrem em uma dada situação, 

há também que se ter cuidado para não tratar o empoderamento enquanto sinônimo 

de participação, restringindo seu uso ao bem-estar social e à redução da pobreza. 

Como bem advertem Deere e León (2002, p. 53), é usual que a noção de 

empoderamento traga embutida a ideia de “pessoas obtendo poder sobre as 

próprias vidas e definindo o próprio planejamento” associada àqueles que estão 

desprovidos de poder e que desejam mudar essa situação, mas sem especificar “o 

que essa mudança implica”. 

Nesta perspectiva, quando dos estudos dos diferentes níveis de 

empoderamento, é apropriado atentar para o fato de que o empoderamento, como 

bem determinam Deere e León (2002, p. 55), “não é um processo linear com um 

começo bem definido e um final que seja o mesmo [...]; é moldado para cada 

indivíduo ou grupo através de suas vidas, seus contextos e sua história”.   

Por isto, aqui nesta tese, a qual incide na análise das realidades vivenciadas 

por mulheres rurais e agricultoras dos municípios de Arroio do Padre (RS), Pelotas 

(RS) e São Lourenço do Sul (RS), frente aos processos de empoderamento 

oriundos, ou não, da transição agroecológica, o empoderamento é apreendido 

enquanto processos não lineares – tendo em vista a interconectividade posta aos 

três níveis do empoderamento (individual, coletivo e político) – e, ao mesmo tempo, 

interligados, que predizem a obtenção de formatos mais democráticos de poder por 

parte dos sujeitos, no intuito de melhorar suas condições de vida.  

Neste sentido, concordamos com Deere e León (2002, p. 52), ao apreender 

que o “empoderamento da mulher transforma as relações de gênero e é, portanto, 

uma precondição para a obtenção da igualdade entre homens e mulheres”, não 

apenas no que diz respeito ao acesso pela mulher de bens, mas, também, do poder. 
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Conforme aludem as autoras, a noção de empoderamento da mulher, advinda do 

movimento das mulheres, prediz algumas condições prévias (espaços democráticos 

e participativos e a organização das mulheres) que denotam poder, especialmente 

naqueles formatos positivos e aditivos (“poder de dentro”, “poder com” e “poder 

para”), nos quais “um aumento de poder de uma pessoa aumenta o poder total 

disponível ou o poder de todos” (DEERE e LEÓN, 2002, p. 53).  

Com isto, a situação de invisibilidade das mulheres rurais poderia ser 

revertida pelo enfrentamento das questões de poder. Para tanto, seria necessário 

“oferecer-lhes apoio organizativo e possibilitar que elas tivessem acesso a recursos 

produtivos (terra, crédito, formação técnica) para que pudessem desenvolver suas 

capacidades” (SILIPRANDI, 2009, p.120). Com isto, processos de empoderamento 

seriam oportunizados a fim de reivindicar o papel de “sujeitos sociais” para as 

mulheres e pelas mulheres na construção dos conhecimentos dos sistemas sociais e 

ecológicos.  

No intuito de desvendar os processos de empoderamento postos ao nosso 

universo empírico é que, na sequência, discorreremos a respeito dos principais 

resultados para, após, apresentarmos as considerações finais do estudo.  

 

 



     

 

 

 

4 MULHERES RURAIS, AGRICULTORAS E AGROECOLOGISTAS 

 

 

Esta seção, dividida em três grandes momentos, apresenta a discussão dos 

resultados. O primeiro momento tem por propósito tanto caracterizar nosso universo 

empírico, quanto desvendar os meandros que levaram as mulheres rurais a 

percorrer os caminhos da agroecologia, tratando de evidenciar suas visões de 

mundo, especialmente aquelas centradas em seu cotidiano, em suas relações 

“dentro de casa”. No segundo, serão enfatizados os casos que espelham a realidade 

vivenciada por essas mulheres não apenas no âmbito interno à casa, mas também 

externo, haja vista a importância do seu reconhecimento enquanto agricultoras. O 

terceiro, e último, trata de abordar as trajetórias e vivências dessas mulheres no 

âmbito da agroecologia, desvendando as possíveis transformações ocorridas em 

seu dia a dia, bem como as “novas” conformações (ou não) nas relações entre 

homens (produtivos) e mulheres (reprodutivos) nos espaços rurais. 

 

 

4.1 O gênero e a agricultura familiar local 

 

 

“[...] Sabem quem é a mulher rural? A mulher rural de verdade, vamos dizer 
assim, é aquela que nasceu na roça, se criou na roça e mora na roça. Ela 
casou na roça, com uma criatura que pensa igual ao pai dela, e vive ali. Que 
visão de mundo tem essa criatura?” (E. Carmem, Arroio do Padre, 
set./2012)  

 

O depoimento da interlocutora Vanda toma posição de epígrafe, pois assume 

papel estratégico para enunciar o que será discutido ao longo dessa subseção. 
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Embora sua afirmação imprima certa aspereza e reduza a importância da mulher 

rural, ao mesmo tempo aponta para uma série de questões que serão trazidas à 

tona na sequência das discussões e relatos. Dito isto, percebe-se que sua fala não 

está totalmente distante da realidade cotidiana das mulheres rurais que residem nos 

municípios de Arroio do Padre, Pelotas e São Lourenço do Sul.  

No entanto, concordar com tal generalização é minimizar a importância dos 

papéis desempenhados por essas mulheres. Conforme observações e análise da 

pesquisa de campo, parcela significativa realmente nasceu, foi criada, casou e 

permaneceu residindo em propriedades rurais pertencentes à família (delas ou do 

esposo). A maioria são filhas de agricultores, que se casaram com agricultores – ou 

são filhos de agricultores, para aqueles que também trabalham em atividades não 

agrícolas, conforme constará adiante – e têm, de forma geral, a agricultura como 

preponderante na renda familiar. Mas daí afirmar que perpetuam unicamente as 

visões de mundo próprias dos homens da família, é negligenciar suas 

potencialidades de mulheres e de agricultoras.  

Essa falta de entendimento do universo complexo ao qual correspondem as 

mulheres rurais, também é identificada por alguns autores. Por exemplo, para 

Carneiro e Teixeira (1995, p. 47) as mulheres se tornam rurais, se caracterizam 

enquanto “mulheres rurais”, “através da sindicalização ou de outras formas de 

organização”, as quais denotam certa transformação delas em “sujeito coletivo”. No 

entanto, há que se atentar para o fato de que a designação “mulher rural” pode 

homogeneizar identidades e desvincular essas mulheres de seus contextos 

socioeconômicos se observado a partir de uma única variável. 

Por este motivo a proposta que segue é justamente a de discutir e evidenciar 

a percepção das mulheres rurais, nossas interlocutoras, a fim de visibilizar não 

apenas a participação na esfera da produção (nas atividades agrícolas), mas 

também no enfrentamento às discriminações de gênero (CARRILLO, 1995) que, de 

um modo ou outro, conformam os processos de empoderamento.  

Em outras palavras, esta subseção centrar-se-á no nível individual do 

empoderamento (habilidade das pessoas em obter controle e conhecimentos sobre 

suas forças pessoais) que está presente, de um modo ou de outro (quer pela 

questão econômica, quer pela expressão genuína da maternidade – o cuidado –, 

quer por outros motivos), no cotidiano dessas mulheres rurais, tendo por origem as 

manifestações do seu “poder de dentro” (autoestima, autovalorização, etc.). 
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4.1.1 O papel das mulheres nos espaços rurais  

 

 

Antes de iniciarmos as apresentações do contexto empírico, é importante 

caracterizar o espaço sobre o qual debruçamos nosso estudo. Neste sentido, 

destacamos que o ponto de convergência entre as três localidades em que nos 

centramos incide na natureza do processo de colonização desencadeado durante a 

segunda metade do século XIX. Segundo Grando (1989), com o término do regime 

escravocrata, o governo imperial implementou políticas para colonizar o território 

brasileiro. Mas, de acordo com a autora, foi no Estado do Rio Grande do Sul que tal 

política logrou seu verdadeiro impulso, recebendo imigrantes europeus das mais 

diversas regiões.   

Para Becker (2010), a chegada dos imigrantes europeus à Serra dos Tapes 

alterou significativamente a estrutura organizacional da região. As áreas de 

topografia acidentada foram sendo divididas para o assentamento dos imigrantes 

por meio de projetos de colonização financiados com recursos do governo imperial. 

Esse processo foi responsável pelo surgimento do que hoje se conhece como 

agricultura familiar, entendida como um tipo de estabelecimento que emprega, 

dentre outras características, mão de obra da própria família. 

Segundo Salamoni e Waskievicz (2013), os imigrantes que ali chegaram 

direcionam-se dentro de uma lógica centrada na diversificação para atender, 

primeiramente, as necessidades imediatas das famílias, sendo os excedentes 

comercializados (ou trocados) em mercados de proximidade. Com o tempo, esses 

imigrantes, por conta das sucessivas mudanças, foram induzidos a um crescente 

processo de especialização e intensificação da produção. 

Do monocultivo da batata inglesa e do pêssego, passou-se, ao longo das três 

últimas décadas, a uma expansão na produção de fumo, visto atualmente como a 

mais expressiva atividade agrícola das propriedades da agricultura familiar da região 

(BONATO, 2013). No que diz respeito à região compreendida pela Serra dos Tapes, 

Schneider e Menasche (2014, p. 02) enfatizam que as diferentes etnias ali presentes 

(descendentes de alemães, italianos, franceses e, sobretudo, pomeranos), as quais 
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configuram a agricultura familiar, “vivem em pequenas propriedades, sendo que nas 

últimas décadas têm se dedicado, sobretudo, à produção de fumo”. 

A esse respeito, Bonato (2013), a partir de estudo realizado com o público 

beneficiado pela Chamada Pública de ATER para a Diversificação nas Áreas de 

Cultivo de Tabaco, elucida que o fumo representa, nos dias de hoje, 

aproximadamente, 77%, 30% e 46% do Valor Bruto do Produto (VBP) dos 

municípios de Arroio do Padre, Pelotas77 e São Lourenço do Sul, respectivamente. É 

interessante destacar que, embora a importância do fumo nos municípios 

analisados, a área destinada ao seu plantio é significativamente reduzida. Conforme 

os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), área plantada de 

fumo (em folha) ocupa, 13%, 7% e 13% da área total dos estabelecimentos da 

agricultura familiar dos municípios de Arroio do Padre, Pelotas e São Lourenço do 

Sul, respectivamente. 

De acordo com o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco 

(SINDITABACO, 2015), o fumo é usualmente cultivado em propriedades, em média, 

com 15,7 ha, dos quais menos de 17% são efetivamente destinados à produção, 

representando cerca de 53% da renda dos agricultores. O restante da área, os 

outros 83% da propriedade, são reservados, em grande medida, para culturas 

alternativas e de subsistência (35,4%), criações de animais e pastagens (20,4%), 

florestas nativas (15,7%) e reflorestamento (11,7%). Conforme apresentado na 

figura 06, há nos estabelecimentos da agricultura familiar grande diversidade de 

cultivos e produções, sendo os mais significativos aqueles relativos às lavouras 

temporárias (amendoim, arroz, batata doce e inglesa, cebola, ervilha, feijão, fumo, 

mandioca, soja, tomate, trigo, etc.) e à pecuária. 

Diante disto, entende-se que, apesar da importância atribuída ao cultivo do 

fumo no universo analisado, muitas são as propriedades que ainda mantêm a lógica 

estratégica da produção para o autoconsumo, da distribuição dos excedentes da 

comercialização em mercados locais. A partir de estudo realizado com agricultores 



77 Sabe-se que especialmente no município de Pelotas, os agricultores familiares, entes de 
adentrarem no cultivo do fumo, atuaram nas indústrias de doces e conservas. Trata-se, na época, da 
produção de matérias primas para posterior transformação nas indústrias, fixadas nas áreas rurais 
deste município. Embora os cultivos mantivessem o enfoque “diversificado” (diferentes produtos, com 
ênfase nas frutas e hortaliças), de uma forma geral, carregavam os mesmos princípios da integração 
vertical da indústria tabagista. Quiçá desses resquícios de relações estabelecidas entre agricultores e 
indústrias que a produção tabagista se mantém fortemente vinculada ao cotidiano desses agricultores 
e agricultoras. 
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familiares nos municípios de São Lourenço do Sul (RS), Pelotas (RS) e Canguçu 

(RS), Pinheiro (2010) adverte que as opiniões e argumentações sobre o cultivo do 

fumo são diversos.  Conforme aclara a autora, para adentrar em tal produção, nem 

sempre o fator financeiro “é o suficiente”, quer dizer, é o determinante para os 

agricultores, tanto que em certas propriedades o cultivo do fumo ocorre 

concomitantemente a cultivos, inclusive, de base ecológica (PINHEIRO, 2010, p. 

168). 

 

 

Figura 06 – Atividades produtivas desenvolvidas nos estabelecimentos da agricultura familiar nos 
municípios analisados. 

Fonte: elaborado a partir do Censo Agropecuário (IBGE, 2006). 

 

Na visão de Pinheiro (2010, p. 169), a opção pelos cultivos de base ecológica 

juntamente ao plantio de fumo incide, sobretudo, no fato deste, o fumo, ser 

constantemente questionado “quanto as suas reais possibilidades de trazer 

melhorias para a vida dos agricultores”. Assim, observa-se que embora a agricultura 

de base ecológica e o cultivo do fumo sejam usualmente percebidos como 

pertencentes a polos opostos (SCHNEIDER, 2014), não raro são encontrados como 

atividades complementares em uma mesma propriedade rural – situação esta que, 

em certa medida, se expressa nas unidades analisas neste estudo.  

Pinheiro (2010) usa como recurso para explicar essa conivência dos cultivos 

de base ecológica com o fumo a fala de um dos interlocutores de sua pesquisa. 

Nesta, tal interlocutor afirma que algumas organizações, a exemplo da Sul Ecológica 
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e da Emater78, se aproximam dos produtores de fumo a fim de inseri-los em uma 

lógica de produção de alimentos, “pensando em sua ‘conversão’: ‘em longo prazo, 

as famílias terão outro papel’, o de produzir alimentos (nesse caso de base 

ecológica), o que segundo ele deve ser a prioridade da agricultura familiar” 

(PINHEIRO, 2010, p. 170 – destaques da autora).   

É válido ressaltar que a postura adotada por tais instituições não se encontra 

totalmente desvinculada das propostas agroecológicas. Segundo Pinheiro (2010), 

embora a Sul Ecológica permita que os agricultores a ela cooperados mantenham 

em suas unidades produtivas os cultivos de base ecológica concomitantemente com 

os convencionais, essa constituição diferenciada se processa, em certa medida, em 

conformidade com os processos da transição agroecológica comentados no item 3.1 

desta tese.  

Se no decorrer do ano de 2006, os estabelecimentos com agricultura 

orgânica79 nos municípios analisados (Arroio do Padre, Pelotas e São Lourenço do 

Sul) totalizavam 172, sendo apenas 31 destes certificados (Tab. 01), nos dias atuais, 

a situação está um tanto quanto distinta.  

 

Tabela 01 - Uso de agricultura orgânica nos municípios analisados. 

Município 

Uso de agricultura orgânica nos estabelecimentos 

Total de 
Estabelecimentos 

Total 

Faz e é 
certificado 

por entidade 
credenciada 

Faz e não é 
certificado por 

entidade 
credenciada 

Não 
faz 

Arroio do Padre 507 6 1 5 501 

Pelotas 3596 88 16 72 3508 

São Lourenço do 
Sul 

4327 78 14 64 4249 

Fonte: elaborado a partir do Censo Agropecuário (IBGE, 2006). 

 



78 É válido destacar que ambas as entidades foram beneficiadas em Chamadas Públicas de Projeto 
de ATER, orientadas tanto pela Política Nacional de Ater (PNATER) como pelo Programa Nacional de 
Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco, tendo em vista a promoção e a qualificação dos 
processos de produção e de desenvolvimento nas áreas de fumicultura, bem como a da produção 
ecológica, mediante a redução do uso de agrotóxicos aportados nos sistemas de cultivo. 
79 A Lei Federal n.º 10.831/2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica, determina conceito de 
sistema orgânico de produção agropecuária e industrial abrange, inclusive, os denominados de base 
ecológica/agroecologia. 
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Com a flexibilização das normativas que regem a produção orgânica (inserção 

da certificação participativa e do controle social para a venda direta como 

mecanismos de garantia da qualidade orgânica dos produtos80), hoje, é possível 

encontrar, aproximadamente, 90 estabelecimentos da agricultura familiar certificados 

como orgânicos, sendo destes 30 mulheres e 60 homens, como ilustra a tabela 02. 

 

Tabela 02 – Relação de agricultores familiares certificados, por sexo, nos municípios analisados. 

Município Agricultores Certificados* 

Sexo 

Feminino Masculino 

Arroio do Padre 15 2 13 

Pelotas 15 5 10 

São Lourenço do Sul 60 23 37 

Fonte: elaborado a partir do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (BRASIL, 2015a). 
*Certificicados através de Organismos Participativos de Avaliação da Conformidade (OPAC), neste caso, a Rede 
Ecovida de Agroecologia; e de Organismos de Controle Social (OCS), como a Sul Ecológica e a Associação 
Regional de Produtores Agroecologistas da Região Sul (ARPA-SUL). 

 

A partir das informações da tabela 02, pode-se aferir que, do mesmo modo 

como os homens são normalmente mais proeminentes que as mulheres na 

produção de fumo (BONATO, 2013), também o são nos cultivos de base ecológica81. 

No entanto, é preciso ponderar que, como o próprio autor adverte, se elas estão 

presentes especialmente naquelas situações em que o plantio do fumo é associado 

a outros cultivos, como a criação de animais e a agregação de valor, elas estão, 

também, nos cultivos de base ecológica82.  

De acordo com a figura 07, é bastante significativa a presença das mulheres 

nos espaços rurais dos municípios analisados. Ademais, entende-se que elas não 

estão apenas presentes nesses espaços, como também desempenham 

significativas atividades, desde trabalhando nas lavouras juntamente com os 

integrantes (especialmente os masculinos) da família, até memso cuidando das 

áreas destinadas ao cultivo da horta (vista como fundamental à segurança e 



80 Ver, a propósito, a Instrução Normativa n.º 19/2009 (BRASIL, 2009). 
81 Não podemos esquecer aqui das afirmações de Faria (2005) a respeito das atribuições impostas 
pelo gênero, aos papéis desempenhados por homens (produtivo, lavoura) e mulheres (reprodutivo, 
doméstico) em nossa sociedade. 
82 Para Siliprandi (2009), a participação das mulheres nos espaços destinados aos cultivos de base 
ecológica, bem como naqueles em que há discussões a respeito da agroecologia, ocorre 
notadamente por estes viabilizarem as perspectivas de emancipação dos grupos sociais rurais.    
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soberania alimentar e nutricional das famílias e, logo, das comunidades), bem como 

dos afazeres da casa83. 

 

 

Figura 07 – Pessoal ocupado, por sexo, nos estabelecimentos da agricultura familiar, nos municípios 
analisados. 

Fonte: elaborado a partir do Censo Agropecuário (IBGE, 2006). 

 

Sobre este assunto, Pinheiro (2010) esclarece ser bastante usual entre os 

agricultores familiares o discurso de diversificação. De acordo com a autora, tal 

discurso aparece relacionado não somente aos cultivos de base ecológica, mas, 

sobretudo, à ressignificação da horta, tida, em grande medida, como espaço de 

segurança e soberania alimentar e nutricional. Nota-se que a tal diversificação 

discorrida nas propriedades, notadamente as de base ecológica, se dá pela 

expansão da “costumeira horta e à experimentação de novos cultivos”, se 

justificando e se reforçando enquanto alternativa para minimizar a dependência a 

apenas um único cultivo (PINHEIRO, 2010, p. 79-80). Pela importância da horta à 

alimentação das famílias rurais, nela raramente há a permissão para o uso de 

insumos químicos.  

Pinheiro (2010), ao indagar alguns dos interlocutores sobre como eles haviam 

aprendido a estabelecer e a manejar a horta, obteve respostas que, em grande 

medida, foram aportadas por mulheres. Nestas elas eram enfáticas em responder 



83 Nota-se que as atividades atinentes às mulheres nos espaços rurais não incidem unicamente numa 
divisão sexual do trabalho, mas, especialmente, duma duplicação, triplicação de sua jornada de 
trabalho. Quer dizer, enquanto os homens se responsabilizam exclusivamente pelas tarefas da 
lavoura, as mulheres, além de atuarem nesta, ombro a ombro com eles, ainda desempenham todas 
as funções domésticas e do lar, como o cuidado com os pequenos animais e as lides da casa. 
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que a horta era um hábito antigo da família, instruído em casa. No que tange à 

participação e atuação das mulheres na horta, Brumer (2004) assevera que a horta 

é uma das atribuições das mulheres nos espaços rurais que, somadas as tarefas por 

elas desempenhadas na lavoura, no cuidado com os animais e nos afazeres 

domésticos, conformam as principais atividades desempenhadas na rotina da 

propriedade rural familiar. 

Igualmente, Madail e Lange (1998, p. 05), a partir de estudo realizado com a 

finalidade de “adaptar, validar e transferir tecnologias e conhecimentos com vistas 

ao equilíbrio sustentável” na agricultura familiar do município de São Lourenço do 

Sul (RS), explanam sobre a contribuição das mulheres “nas decisões do negócio 

agrícola” (MADAIL e LANGE, 1998, p. 48). Na visão dos autores, as mulheres rurais, 

embora participem das principais decisões da propriedade, são responsáveis por, na 

primeira hora da manhã, realizar a ordenha das vacas para, então, preparar o café 

da manhã. “Após o café, o casal, e em alguns casos, acompanhado de filhos e/ou 

filhas, dirigem-se à roça para cumprir tarefas inerentes a produção agrícola” 

(MADAIL e LANGE, 1998, p. 49). A mulher, de acordo com os autores, ainda tem 

por incumbência o preparo do almoço, do café da tarde e da janta. Para isto, ela 

retorna da roça anteriormente aos demais (como marido e filhos).   

Ainda que as mulheres opinem sobre o que plantar, em que área plantar, por 

quanto vender, Madail e Lange (1998) deixam claro em seu estudo que tais opiniões 

da mulher a respeito das questões ligadas à produção não são, geralmente, 

acatadas pelos homens. O espaço que que as considerações delas são 

significativamente acatadas, segundo os autores, é no que se refere aos 

empréstimos bancários pois, “em geral, o homem sente-se inseguro para decidir 

sobre a aquisição de empréstimos” (MADAIL e LANGE, 1998, p. 49) 84. 

Se internamente à casa a atuação das mulheres ocorre atrelada às 

estratégias de reprodução social da família, normalmente geridas pelo homem, fora 

de casa, elas raramente participam de eventos, palestras encontros, sobretudos 

naqueles que abordam a área técnica. Nestes, Madail e Lange (1998) elucidam que 



84 Conforme elucidado, há em grande medida poderes que são compartilhados entre os integrantes 
das famílias rurais, como é justamente o caso das deliberações financeiras. No entanto, quando as 
decisões recaem sobre atribuições próprias da lavoura, do produtivo, são especialmente tomadas por 
sujeitos masculinos – o homem é quem determina sobre o que, quando e como plantar, bem como 
onde vender. Para mais informações a respeito das diferentes manifestações dos poderes entre 
homens e mulheres, ver Lagarde (1993), Romano (2002), dentre outros autores. 
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são os homens que participam, repassando, em alguns casos, as novas informações 

as mulheres. Entretanto, conforme discorreremos na sequência, quando a temática 

dos eventos envolvem o “mundo das mulheres”, como as atribuições que tangem 

aos produtos da horta (técnicas de sustentáveis de cultivo, mercados para produtos 

sem agrotóxicos, etc.), elas se fazem, sim, presentes. 

Ainda no que diz respeito à participação das mulheres em espaços para além 

da propriedade rural, os autores declaram que, quando elas logram participar, tal 

participação é significativamente benéfica para a família. Na opinião deles,  

 

quando as mulheres frequentam encontros e/ou palestras, trocam ideias 
com o marido, aprimoram conhecimentos e o que é mais importante, 
sobressai em suas personalidades a determinação de aprender, acertar e 
trabalhar para melhorar a condição de vida da família (MADAIL e LANGE, 
1998, p. 50). 

 

Ademais, ao explanarem sobre os sonhos das mulheres, os autores 

evidenciam a vontade delas em “criar os filhos e buscar as oportunidades que não 

tiveram, como: a de estudar, e viver uma vida menos desgastante” (MADAIL e 

LANGE, 1998, p. 50). Nota-se que para essas mulheres que compõem o universo 

empírico estudado pelos autores, os sonhos se concretizam, em grande medida, na 

construção de suas casas, na aquisição de veículos que, em primeiro lugar, 

transportem a produção e, em segundo, sirvam para passeios (MADAIL e LANGE, 

1998).  

Madail e Lange (1998, p. 50) finalizam o item que trata das mulheres nos 

espaços da agricultura familiar do município de São Lourenço do Sul enfatizando a 

necessidade de convocar essas mulheres para se fazerem presentes em futuros 

encontros, “engajando-as na direção de Associações e Sindicatos”.  

A partir de tais colocações, percebe-se que, ainda que as mulheres apareçam 

de forma reduzida na atual relação de agricultores certificados, são 

significativamente importantes no estabelecimento e manutenção dos espaços 

produtivos da propriedade familiar, tanto no que tange à expansão da horta para 

outros cultivos, a fim de ampliar a entrada de aportes econômicos, quanto para 

garantir a alimentação do grupo familiar. Como apresentado, são elas que 

resguardam, em grande medida, a segurança e a soberania alimentar e nutricional 

da família, comercializando os excedentes da horta familiar nos mercados locais – 

informações estas desenhadas na sequência. 
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4.1.1.1 Construções femininas na Serra dos Tapes 

 

 

A partir das considerações sobre os papéis das mulheres nos espaços rurais 

investigados, é válido destacar que aqui no Sul do Brasil, ao contrário do que 

ocorreu em outras regiões do país, se conformaram modelos de agricultura 

embasados em sistemas de produção familiar85. Esses modelos, em grande medida, 

tinham (e ainda têm) na mão de obra dos integrantes da família a força necessária 

para executar os “serviços” da lavoura e da casa. Outrossim, prezam, em maior ou 

menor medida, por práticas vistas como “mais sustentáveis” ou pouco degradantes 

dos agroecossistemas naturais e humanos, pois que se desenvolvem sobre 

ambientes e práticas de cultivo diversificados (SALAMONI e WASKIEVICZ, 2013). 

Tal assertiva ganha expressão ao retomar-se a afirmação de Grando (1989), 

segundo a qual o sul gaúcho, notadamente a região compreendida pela Serra dos 

Tapes (interior dos municípios de Arroio do Padre, Canguçu, Pelotas e São 

Lourenço do Sul), foi alvo de um projeto colonizador86. Neste, imigrantes europeus, 

fixaram residência em propriedades de pequeno porte e estabeleceram estilos de 

cultivos diversificados, a fim de garantir a coevolução e a reprodução social de suas 

famílias e comunidades87. Nota-se que esses imigrantes e seus descendentes, 

embora partícipes do processo de modernização da agricultura nos anos 1960-70 – 

alguns otimizaram seus cultivos (monocultivos), incidindo nos sistemas 

convencionais de produção de alimentos (variedades de alto rendimento, insumos 

químicos, mecanização das lavouras) –, mantiveram formas de produção e seus 

modos de relacionar-se com os espaços naturais. Como exemplo estão os 

agricultores de descendência pomerana que, mesmo incorporando algumas técnicas 

oriundas da “industrialização” agrícola (DELGADO, 2010), não abandonaram por 



85 Embora não seja foco deste estudo as questões geográficas e históricas da Serra dos Tapes, não 
podemos negar a importância destas para as relações estabelecidas entre mulheres e homens nas 
sociedades investigadas. 
86 Apesar do projeto colonizador levado à cabo no Sul do Brasil, não se pode negar a presença de 
populações, inclusive indígenas, nestas regiões.  
87 A trajetória por qual passaram os grupos sociais que aqui residiram/residem não é foco primeiro de 
nosso estudo, no entanto, para situar o leitor sobre este processo, desde a colonização até a 
atualidade, ler Grando (1989). 
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completo os símbolos de sua cultura, a exemplo da produção para o autoconsumo e 

policultivos88 (BAHIA, 2000).  

Esse modo diferenciado e algumas vezes peculiar de se relacionar com os 

espaços externos dos descendentes pomeranos, guarda relação histórica com o 

perfil atribuído às mulheres desse grupo, as quais normalmente mergulham no 

centro da família, trabalhando apenas para a família durante um longo período. 

Como bem adverte Bahia (2000), apesar do “novo” contexto agrícola, os arranjos 

inter e intrafamiliares mantiveram-se arraigados às suas ascendências. 

Nesta conjuntura, o papel e a influência das mulheres tiveram expressão no 

sentido de manter a diversificação das propriedades, mesmo que em um primeiro 

momento para o autoconsumo (MADAIL e LANGE, 1998). No entanto, com os 

processos de evolução histórica da sociedade, bem como a expansão das 

discussões acerca do papel das mulheres, percebe-se a extensão do trabalho delas 

para fora da propriedade, na forma de comercialização de seus produtos. Como 

expressa a figura 08, 

 

 

Figura 08 – Envolvimento das agricultoras em contextos de comercialização: A) Organização da 
produção in natura para a comercialização; e, B) Comercialização dos produtos da agroindústria na 

feira. 
Fonte: acervo da autora (2012). 

 

As construções sociais que se estabeleceram ao longo da história na região 

compreendida pela Serra Tapes, deflagram uma trajetória em que as mulheres 

buscaram um conjunto diverso de estratégias a fim de manter a diversificação dos 

cultivos e formas de comercialização que permitissem garantir a alimentação do 



88 Para maiores detalhes sobre o processo de colonização na Serra dos Tapes, ler Klumb (2009). 

A B 
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grupo familiar e a manutenção da sua cultura – demonstrando o poder feminino 

atrelado à esfera do cuidado (FERREIRA, 2007). De acordo com Schneider (2014, 

p. 661), na cultura pomerana é a mulher “a responsável pela manutenção das 

tradições”.  

Segundo o interlocutor Norberto (agente de desenvolvimento), a relação entre 

mulheres, agricultura e etnia pode ser entendida especialmente no contexto histórico 

de colonização do território gaúcho. Segundo ele, os imigrantes que chegaram à 

Serra dos Tapes passaram por processos que a literatura convencionou chamar de 

“reconfiguração cultural”89. Em suas palavras: 

 

[...] não estou descartando a questão étnica, mas eu gostaria de elencar 
outro elemento nessa análise. [...].Vamos pegar a colonização do Rio 
Grande do Sul, Tratado de Tordesilhas, [...]. A Espanha invade o Brasil, 
recua a nossa fronteira até lá Rio Pardo, vem o [...] português fazendo 
guerra e vai até a Colônia do Sacramento, no Uruguai [...]. Então essa 
fronteira ia e vinha. E isso não foi um nem dois, foi mais de 200 anos, eu 
acho. Aí tu pensa, que pessoa se forjou na história, naquele momento 
histórico, naquele contexto? [...]. Pai, filho, avô, neto, bisneto, o cara bom 
em cima do cavalo, bom de arma, bom tropeiro, mas não bom plantador e 
produtor de grãos. Aí vieram os açorianos, a colonização Ibérica. [...] depois 
[o] alemão, italiano, [...]. Vieram pedreiro, oleiro, carpinteiro, coreiro, um 
outro perfil veio com promessas mil. Mas que depois só ganharam o 
machado, a enxada, [...]. A terra plana já estava ocupada, e as subidas, [...], 
os morros, foi ali que se largou o colono. Então, porque que talvez a mulher 
trabalhe mais lá na atividade? Lá é no meio do morro! Tu acha que o 
homem consegue fazer tudo sozinho? [Ela] vai ter que pegar junto! Plantar, 
cortar, colher, guardar. Se obrigou a pegar junto. Com a nossa fronteira em 
guerra, as nossas mulheres tinham dois ou três pesinhos de chá e olha lá. 
Quando vinham os Castelhanos, montavam na garupa e iam embora. Pra 
quê gastar energia com uma coisa que tu vai perder [lavouras, hortas, 
cultivos]. Agora, um gado tu pode tropear, um cavalo tu pode tropear, uns 
porcos e umas galinhas tu pode levar junto. Então, era essa a realidade 
histórica da ocupação desses territórios [...] (E. Norberto, Pelotas, 
set./2013). 

 

A fala de Norberto a respeito dos colonizadores do sul gaúcho guarda sentido 

quando se pensa os processos de territorialização da região fronteiriça. Em relação 

aos papéis desempenhados por homens e mulheres nas áreas de campanha e 

fronteira (estâncias), Flores (2013) ressalta que as mulheres não eram apenas 

ensinadas e preparadas para cuidar das tarefas domésticas, próprias da casa, mas 

também da administração da estância, mormente nos períodos em que os homens 

estavam guerreando. Ainda que houvesse especificidades entre os papéis 



89 Para Hall (2005), a reconfiguração cultural incide, em grande medida, em uma “virada cultural”, 
quer dizer, em uma reconfiguração dos elementos presentes em dado sistema social. 
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masculinos (público) e femininos (privado), era comum nos períodos de guerra as 

mulheres assumirem as dinâmicas produtivas nas propriedades rurais (FLORES, 

2013). 

A partir do exposto, é possível compreendermos historicamente as 

construções acerca do papel da mulher com a agricultura e as ligações desta com a 

relação étnica. A importância desse tripé se dá na busca pela compreensão da 

complexidade dessas relações, que se estabeleceram historicamente e perpassam 

os dias atuais. Tal afirmação ganha respaldo na fala do agricultor Álvaro, segundo o 

qual,  

 

[...] já é histórico as mulheres terem sua horta! Na colonização alemã90, isso 
é histórico! É difícil de ver por aí uma casa que não tenha horta, cuidada 
pela mulher. [...]. Porque a mulher em si, principalmente na produção de 
hortaliças, ela é fundamental na agricultura familiar, ela vive isso, as vezes 
mais que o homem. O homem fica trabalhando em coisas maiores. 
Teoricamente maiores [...] (E. Álvaro, Pelotas, Ago./2012). 

 

Conforme consta no excerto, as mulheres se responsabilizarem pelo cultivo 

da horta91 é uma prática secular, ficando destinado aos homens as atividades mais 

visíveis à comunidade, quer seja, o cuidado com a lavoura, com animais de grande 

porte ou a comercialização dos produtos (BRUMER, 2004). Segundo a interlocutora 

Vanda, “a horta é minha”92, o esposo até ajuda, mas quem determina as dinâmicas 

da horta é ela, ficando ele, o esposo, na lavoura.  

Ao transportarmos essa discussão para as dinâmicas que ocorrem no 

nordeste do Brasil, encontramos nos estudos de Heredia (2013) essa mesma 

separação entre as atribuições destinadas às mulheres e aos homens. Essa autora 

afirma ser o “roçado” (a lavoura) o espaço produtivo das “unidades produtivas” 

destinado aos homens. Em oposição ao “roçado”, o “roçadinho”, de atribuição das 

mulheres e crianças, tem por propósito o desenvolvimento daqueles cultivos 

destinados à segurança e soberania alimentar e nutrivional do grupo familiar.  



90 Embora os pomeranos se reconheçam como um grupo étnico distinto dos alemães e vice e versa, 
é comum percebermos na fala de quem está fora desses grupos o entendimento dos dois como 
sinônimos (KRONE, 2014). 
91 E aqui vale uma ressalva, por “horta” se entende tanto o cultivo de alimentos destinados ao 
autoconsumo da família (espaço reprodutivo), como a produção direcionada ao atendimento dos 
mercado de proximidade (comércio/trocas entre vizinhos e comunidades da localidade). 
92 Tal valoração do espaço da horta condiz, em grande medida, com as dinâmicas do “poder de 
dentro”, o qual incita à autoestima, à autoconfiança (DEERE e LEÓN, 2002), gerando nas mulheres 
rurais uma consciência crítica dos papéis por elas desempenhados nas propriedades rurais. 
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As distinções entre as tarefas “próprias” de homens e de mulheres não 

recaem unicamente em fatores culturais ou biológicos, sendo estes apenas uma 

ponta dos diversos elementos que recaem sobre este tema. Corroborando com este 

entendimento, Goode (1970, p. 118) assevera que a divisão dos trabalhos entre os 

gêneros não se baseia “nem na biologia, nem numa simples igualdade”, mas num 

complexo de fatores culturalmente definidos. Para o autor, 

 

A divisão é justificada por várias racionalizações e por preceitos morais que 
fazem parte das experiências de socialização dos rapazes e môças[sic]. 
Desde o princípio, o menino aprende a desprezar alguns trabalhos como 
sendo femininos e aspirar outros por os considerarem masculinos (GOODE, 
1970, p. 119).   

 

 Neste sentido, vale ressaltar que as diferenciações socialmente construídas 

para homens e mulheres não guardam relação com a total ausência delas na 

lavoura e deles na horta, pelo menos em algum momento destes cultivos, sendo que 

em ambos os casos a presença de um ou de outro é ressignificada como “ajuda”. 

Mesmo assim, “quaisquer que sejam as tarefas [...] masculinas, elas são definidas 

como sendo mais honrosas” (GOODE, 1970, p. 118 – destaques do autor) que às 

femininas. A esse respeito, Siliprandi (2009, p. 124) esclarece que, 

 

No contexto da agricultura familiar (agroecológica ou não), o poder sobre as 
decisões que afetam a família enquanto unidade de produção e também 
enquanto núcleo de convivência é outorgado aos homens, cabendo às 
mulheres um lugar subordinado. As atividades consideradas “produtivas” 
(que geram renda) valem mais que as “reprodutivas” (de manutenção das 
pessoas), sendo as primeiras identificadas com os homens e as segundas, 
com as mulheres. Homens e mulheres, na verdade, transitam entre essas 
atividades sem se restringirem, obrigatoriamente, apenas a um dos campos; 
e nem se “comportam” necessariamente, de acordo com esses modelos. 
Entretanto, mesmo que a atividade venha a ser realizada por pessoas do 
outro sexo, a forma de valorização do que é masculino ou feminino 
permanece; assim como, mesmo que o comportamento das pessoas não 
corresponda ao modelo esperado, é esse conjunto de representações que 
serve como referência. 

 

O fragmento acima ganha expressão quando se identifica que parcela 

expressiva do universo empírico, além de cuidar da horta, também desempenha 

atividades que se relacionam com a lavoura. Não raro as interlocutoras afirmam 

participarem na agricultura (convencional – preceitos da modernização agrícola), 

especialmente na produção do fumo – dada a importância deste cultivo para a renda 
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familiar93. Como afirma uma de nossas interlocutoras, a mulher “tem que ajudar ali, 

porque é o fumo que dá dinheiro, é no fumo que se vai trabalhar” (E. Carmen, Arroio 

do Padre, set./2012).     

E aqui cabe um parêntese. Nota-se que, na vivência das interlocutoras, a 

produção tabagista possui caráter capital, figurando entre as principais atividades 

agrícolas desenvolvidas no interior dos municípios de Arroio do Padre, Pelotas e 

São Lourenço do Sul. Por isto, é fundamental apresentar a participação delas nestes 

cultivos a fim de apreender, em maior profundidade, suas ações atinentes à horta, 

pois suas dinâmicas são, de forma expressiva, condicionadas ao cultivo do fumo.  

Em que pese a produção de fumo na composição da renda familiar, as 

entrevistadas são unânimes em demostrar seu descontentamento com tais cultivos: 

“o fumo ‘faz mal’ e dá enjoos durante a colheita” (E. Cláudia, São Lourenço do Sul, 

set./2013); “tem muito veneno e é prejudicial à saúde, tu não tem descanso [...], tem 

que trabalhar dia e noite” (E. Bianca, São Lourenço do Sul, set./2013). Conforme 

comentado por elas, a carga de trabalho na produção tabagista é extremamente 

penosa com jornadas longas e extenuantes94, tanto nas funções consideradas 

“leves” (semear, transplantar, remover os brotes/flores, colher, classificar, etc.) nas 

quais as mulheres atuam “ombro a ombro” com homens, quanto nas atividades 

“pesadas” (preparar a terra, aplicar agrotóxicos, secar as folhas) de execução quase 

exclusiva de homens. Conforme elucida a agricultora Patrícia: 

 

[...] é como eu falei, a gente colhe o fumo e o meu sogro carrega pra fora. Ai 
tem umas lonas, assim, que botam três braçados dentro né, [...], e 
engancha assim [fechando o saco] e aí tem que levantar e carregar no 
reboque. [...] Eu sou forte, mas tem umas lonas que não consigo nem 
levantar. E mexer com lenha... Lenha é uma coisa bem pesada... Eu 
também... Eu detesto. Isso é uma coisa que eu não gosto de fazer! Ajudar a 
cortar a lenha, carregar, levar pra casa. [...] ajudo na poda fumo [...]. Que 



93 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), as áreas cultivadas 
com o tabaco somam mais de quinze mil hectares nos três municípios analisados. É válido ressaltar 
que, atualmente, somente nove das 20 propriedades analisadas permanecem com o cultivo do fumo 
concomitante às áreas destinadas à agricultura de base ecológica. No entanto, houve um tempo em 
que tal situação era recorrente em quatorze dessas mesmas propriedades. Os motivos para tal 
redução na produção de fumo estão apresentados no corpo do texto. 
94 Para Schwartz (2008), a produção de tabaco não assume condição exatamente sazonal. O cultivo 
envolve os agricultores ano afora, iniciando pela formação das mudas, transplante, tratos culturais, 
colheita, secagem, classificação e enfardamento/comercialização, e logo, se tem novamente o 
preparo das mudas para o início da nova safra. Para a autora, há períodos (colheita e secagem) que 
a jornada média diária perfaz 16 horas.  
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nem assim, tratar as mudas de fumo95, isso é tudo comigo, eu sei o que tem 
que botar e tudo [...]. Eu só corto a flor, o veneno eu não boto. Ai é como eu 
disse, já é dos homens, isso também é um serviço bem pesado. (E. Patrícia, 
Arroio do Padre, set./2012) 

 

Independentemente das tarefas “leves” executadas pelas mulheres no fumo, 

é importante ressaltar que neste cultivo elas apenas “ajudam” os homens (BRUMER, 

2004), pois na lavoura a mulher é coadjuvante96. Conforme se visualiza nos excertos 

abaixo, nos quais constam trechos de algumas entrevistas, o estigma “ajudante” é 

uma insígnia das mulheres rurais. Segundo as interlocutoras, 

  

[...] eu não gostava muito do fumo mas eu tinha que acompanhar [...]. Tinha 
que acompanhar. Depois eu tive os filhos. Levava todos para lavoura, pra 
conseguir ajudar a trabalhar (E. Rosa, São Lourenço do Sul, set./2013 – 
destaques nosso). 
 
[...] que ela tem que se levantar, fazer fogo [...], ajuda aqui e ali. Ele, não, 
ele senta, lê jornal, olha televisão de manhã cedo e, enquanto isso, ela tira 
leite, trata os porcos, as galinhas e já encaminha o almoço e tudo e, depois, 
a infeliz ainda vai pra lavoura (E. Paula, São Lourenço do Sul, set./2013 – 
destaques nosso)97. 
 
[...] apesar dos meus pais serem muito bons pra mim e pras minhas irmãs, 
mas naquele tempo a gente era pequena e tinha que [...] ajudar eles. 
Depois que eu casei, claro que eu sempre ajudei o meu marido (E. Raquel, 
Arroio do Padre, set./2012 – destaques nosso). 

 

Diante disto, se percebe que o fumo corresponde à esfera da lavoura, do 

masculino – tanto que elas executam mormente as tarefas “leves”. Assim, as 

atividades atinentes a esse contexto socioprodutivo evidenciam os papéis 

masculinos (atividades “pesadas”) em detrimento dos femininos – o trabalho 

valorizado no fumo é o do homem, as mulheres são “ajudantes”, assim como os 

filhos. Tais afirmações se revestem de sentido na fala de Bourdieu (2012, p.2012), 

quando o autor afirma que a  

 



95 Ação que compreende manejar as lonas do túnel para entrada de luminosidade e redução da 
incidência de umidade e calor. 
96 Há aqui maior incidência do “poder sobre” (FOCAULT, 1983; BUTLER, 2001; ROMANO, 2002), o 
qual incide entre um sujeito “dominador” (representado pelos indivíduos masculinos) e outro, 
“dominado” (retratados pelas mulheres). 
97 Interessante na fala da interlocutora é o emprego da terceira pessoa do singular que revela o fazer 
cotidiano de “outras” mulheres, notadamente as vizinhas, para explicar sua própria conjuntura, tanto 
na lavoura quanto “em casa”. Tal atitude justifica-se pela facilidade em falar dos outros e pela 
dificuldade em falar de si. 
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[...] ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a 
ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social 
do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada 
um dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; é a 
estrutura do espaço, opondo o lugar de assembléia ou de mercado, 
reservados aos homens, e a casa, reservada às mulheres; ou, no interior 
desta, entre a parte masculina, com o salão, e a parte feminina, com o 
estábulo, a água e os vegetais. 

 

Neste sentido, se retoma uma questão de grande importância para a 

compreensão das relações entre homens e mulheres, as dualidades ou “oposições 

binárias”, de Stuart Hall (2005). Para Shiva (2000), as dualidades entre masculinos e 

femininos (ou natureza, visto os tratamentos equivalentes dados a ambas as 

expressões no transcurso da história) surgem através dos aportes teórico 

metodológicos aportados pela autora a partir dos estudos de Adam Smith a respeito 

do trabalho. Nesta perspectiva, a autora esclarece que quando o trabalho masculino 

tomou frente, se tornou capital à supressão das necessidades humanas em prol dos 

“confortos da vida” e, assim, o trabalho das mulheres  

 

[...] visando o sustento, deixou de ser “produtivo”. [...] foram marginalizados 
[...]. A transformação, a força produtiva foi associada apenas com o trabalho 
do homem ocidental, e o desenvolvimento econômico tornou-se um projeto 
de remodelação do mundo, de acordo com essa presunção. A 
desvalorização e o desmerecimento do trabalho e da produtividade da 
natureza (SHIVA, 2000, p. 110).   

 

A questão é que estas transformações incidiram de tal forma na compreensão 

do papel da mulher, que recaíram não só sobre a sua participação na esfera 

produtiva, mas também a desresponsabilizou do controle sobre a água, a terra, as 

florestas, as vegetações e do solo, impedindo a manifestação de seus cuidados 

sobre a renovação da natureza, levando as mulheres ao âmbito exclusivo do 

“cuidado” 98 com recursos “parcos” (SHIVA, 2000, p. 108-109). 

Shiva (2000, p. 116) ainda enfatiza que a forma como as mulheres gestam o 

“cuidado” com a família (segurança alimentar, saúde, bem-estar, etc.), bem como a 

estreita relação que mantêm com a natureza, deflagra que elas, de maneira 

genuína, desafiam “o conceito dominante de poder como violência com a alternativa 

do conceito de não-violência como poder”. Isto é, elas se contrapõem às práticas 



98 Segundo Rodríguez Enríquez (2005, p. 01), as atividades domésticas ou “economía del cuidado” 
tem por referência as atividades, bens e serviços necessários para a reprodução cotidiana das 
pessoas na sociedade. 
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violentas de poder dominante através da não-violência. Neste sentido, enfrentam, na 

sociedade patriarcal, o “poder sobre” (recursos materiais e imateriais), introduzindo e 

exercitando outras formas de poder nas relações entre homens, mulheres e 

natureza, como o “poder de dentro”, “poder com” e “poder para”  (FOUCAULT, 

1984).  

 Por isto, e pelos motivos já citados a respeito dos descontentamentos das 

interlocutoras com o plantio (convencional) do fumo, é que se percebe nelas, a curto, 

médio e longo prazo, a motivação por substituir o plantio de tabaco, diversificando os 

sistemas produtivos e possibilitando o exercício de práticas vistas como “mais 

sustentáveis” (produção de base ecológica = agroecologia). No entanto, há que se 

atentar para o fato de que, conforme as produções “mais sustentáveis”, 

notadamente o cultivo de hortaliças, logram espaço nas propriedades rurais e obtêm 

importância na composição da renda familiar, se convertem em lavoura e passam 

para o domínio masculino. Como bem afirma Carmem, “o ecológico dá mais” (E. 

Carmem, Arroio do Padre, set./2012). 

Contudo, a produção para o autoconsumo, obtida através da horta (não 

lavoura) permanece de atribuição feminina. Na produção destinada exclusivamente 

à alimentação da família é o homem que assume o papel de ajudante. Por exemplo, 

ele lavra a terra para o plantio do feijão (“trabalho pesado”), mas é ela, juntamente 

com os filhos, quem semeia, maneja e colhe (“trabalho leve”). Tal estratégia é 

evidente na fala das interlocutoras. Segundo a agricultora Francisca, o serviço da 

horta “é puxado, mas é um serviço leviano”, pois “o mais pesado os homens”, marido 

e filhos “confirmados”99 “pegam” (São Lourenço do Sul, set./2013). 

No que tange à divisão do trabalho em “pesado” e “leve”, Paulilo (1987) 

adverte para o fato de que todas as tarefas identificadas como pesadas são 

realizadas por homens, os chefes de família. Ao contrário, as atividades definidas 

como leves são destinadas às mulheres100, como acordar antes do sol para tratar os 



99 O termo “confirmados” é utilizado no interior dos municípios analisados para indicar aqueles que 
realizaram o estudo religioso confirmatório. É importante explicar que o ensino confirmatório é o rito 
de confissão de fé. Em outras palavras, demarca a passagem do menino para o homem, que assume 
posição de maior responsabilidade dentro da Comunidade, especialmente luteranas, com a qual 
deverá contribuir com seu tempo, seus dons e seu dinheiro. 
100 Bahia (2000) explicita que somente são dignas dos “serviços leves” as mulheres casadas, que tem 
na figura do esposo o executor dos “serviços pesados”. Ao contrário, para as solteiras, permanece o 
vínculo com os pais e irmãos (ou o parente masculino mais próximo) sua subjugação. Em situação 
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animais, preparar o café, ir para a horta, esperar o esposo para ir para a lavoura, 

retornar antes do meio dia, preparar o almoço, lavar a louça, limpar a casa, arrumar 

a horta, retornar a lavoura, voltar para a casa à noitinha para fazer a janta, tratar 

novamente os animais, são tarefas “leves” e, logo, femininas. Suzana, a respeito da 

rotina diária, afirma que tudo começa cedo: 

 

[...] 6 horas, mais ou menos. Aí eu acordo e trato os meus bichinhos né. 
Depois eu tomo café. Primeiro, tem que tirar leite... Só para casa. E depois 
fazer o café. Aí vamos pra lavoura, até às onze e meia, por aí... 
Dependendo do tipo de serviço que tem, se vamos junto trabalhar... Se 
todos junto, aí a gente volta junto pra casa. Ou se não, eu mesmo vou na 
frente trabalhar. [...] Eles tratam os porco, os cavalo... Às vezes buscam 
pasto. é muito quente. Aí não dá pra ir tão cedo pra lavoura, então se 
costura fumo, depois do almoço. [...] A gente vai dormir mais ou menos 
onze horas, e depois, cinco e meia, seis horas, acorda de novo (E. Suzana, 
São Lourenço do Sul, set./2013). 

 

Diante do exposto, é possível notar que a distinção em “trabalho pesado” 

(masculino) e “trabalho leve” (feminino) se constrói, de certo modo, mais simbólico 

do que físico, diz respeito a fatores socioculturais. Quer dizer, o trabalho 

considerado “leve” não denota um trabalho agradável, desnecessário ou até pouco 

exigente em termos de tempo e esforço. Muito pelo contrário, “pode ser estafante, 

moroso ou mesmo nocivo à saúde – mas é ‘leve’ se pode ser realizado por mulheres 

e crianças” (PAULILO, 1987, p, 70 – destaques da autora). 

Mesmo havendo alguns homens que assumam as tarefas correspondentes à 

esfera reprodutiva (feminina), como é o caso da horta – por entender sua 

contiguidade em relação à lavoura (hortas comerciais) –, é importante destacar que 

o mesmo não ocorre com as dinâmicas da casa (lavar, passar, limpar, cuidar, etc.). 

Pelo espaço da casa não se pode compreender somente o espaço conformado 

pelas construções, mas todo o ambiente marcado pelas atividades femininas nas 

unidades de produção familiar, como criações de pequenos animais, manejo dos 

recursos hídricos, etc.  

O que se destaca é que o “cuidado” (FERREIRA, 2007), os afazeres da casa 

são notadamente conduzidos pelas mulheres. Segundo a agricultora Camila, o seu 

esposo pouco a auxilia nas tarefas da casa. De acordo com suas palavras, no que 

tange as tarefas domésticas o esposo “não faz nada. Lavar roupa, cuidar do guri, 



distinta, estão as “viúvas” que, sem ter os homens para os “serviços pesados”, os desempenham 
juntamente com os “leves” para garantir sua reprodução social. 
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ajudar nos estudos, tudo sou eu. Lavar a roupa dele e limpar a casa, isso é tudo, 

tudo comigo” (São Lourenço do Sul, set./2013). 

Em síntese, embora efetivamente executem trabalhos na “casa” (lavar, limpar, 

passar, preparar os alimentos, entre outras que raramente têm para sua execução a 

participação dos esposos, os homens), na “horta” (garantindo a alimentação familiar) 

e na lavoura (onde “ajudam” os homens), as mulheres são pouco reconhecidas em 

suas tarefas, permanecendo invisibilizadas, apesar de sua importância para a 

reprodução social familiar. 

Mas afinal, a atribuição das mulheres reúne prestígio e importância somente 

no âmbito reprodutivo? Não. Os resultados apontados neste trabalho nos permitem 

afirmar que as mulheres são protagonistas na gestão e organização das esferas 

produtiva e reprodutiva de suas propriedades. O contato com a realidade empírica, 

através da atuação profissional no campo da agroecologia, neste contexto, nos 

permite compreender que estes processos buscam a coevolução dos 

agroecossistemas, pelo emprego de técnicas pouco degradantes do ambiente 

natural e humano. Por isso, se reconhece sua centralidade aos processos de 

desenvolvimento rural (mais) sustentáveis, concernentes à agroecologia.  

É preciso atentar para o fato de que a consolidação desse “modelo” de 

desenvolvimento não será conquistada mediante a participação “forçada” das 

mulheres através da criação de mecanismos verticalizantes e assimétricos. Shiva 

(2000, p. 111) adverte que a própria ciência positivista, a qual formulou os 

conhecimentos a respeito do “desenvolvimento”, se enraíza histórica e 

intelectualmente na mudança dos conhecimentos antigos (femininos = fracos) em 

direção aos projetos patriarcais (masculinos = fortes), que englobam “a submissão 

da natureza e das mulheres”.  

Ainda para a autora, o novo enfoque de vida, em prol de um efetivo 

desenvolvimento sustentável, precisa advir de propostas holísticas, 

descentralizadoras, participativas e respeitosas da diversidade. Assim, se torna 

mister legitimar o conhecimento feminino do reflorestamento, da agricultura, do 

processamento do alimento, do solo e dos sistemas da água, explicitando a 

importância das mulheres na promoção do desenvolvimento sustentável e da 

agroecologia, sendo justamente o que justifica o enfoque dado na seção sequente 

(SHIVA, 2000, p.114). 
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4.1.3 Assimilações e estratégias  

 

 

Considerando a análise da subseção anterior, não há como negar a 

importância do trabalho feminino no desempenho das atividades rurais, inclusive 

aquelas atinentes à lavoura. É visto que mulheres “ajudam” seus esposos na 

organização dos cultivos, semeando, colhendo e realizando todos os serviços mais 

“leves” – pois preparar a terra é coisa de homem, “trabalho pesado” –, em 

consonância aos afazeres domésticos, geralmente sem a cooperação deles – 

“limpar a casa” é coisa de mulher, não de homem (PAULILO, 1987; BRUMER, 

2004). 

No que tange à presença delas na lavoura, é válido esclarecer que nos casos 

em que se tem como premissa a agricultura convencional, elas estão ali de forma 

mais passiva (ajudante) que ativa, quer dizer, aceitando e perpetuando, em certa 

medida, os modelos de agricultura convencional validados pelos respectivos 

esposos – visto que a responsabilidade deste ambiente é dele, e não dela. No 

entanto, é preciso relativizar que sua passividade raramente condiz com uma total 

aceitação das práticas ditas convencionais (uso de agrotóxicos, variedades de alto 

rendimento, mecanização, etc.).  

Normalmente, as mulheres percebem que os mecanismos empregados na 

lavoura são prejudiciais à saúde da família e da propriedade, pois, conduzidos por 

aportes de insumos químicos e maquinário pesado, mais degradam o ambiente 

natural e humano do que o desenvolvem (SHIVA, 2000; DELGADO, 2010). 

Conforme adverte a agricultora Emília, seu desejo é “sair do meio daqueles venenos 

todos” (São Lourenço do Sul, set./2013). Ao entrarmos em contato com a história de 

vida dessa agricultora, tivemos a oportunidade de entender que, para ela, a 

produção de base ecológica representa muito mais do que a não utilização de 

insumos e, sim, a compreensão de que essa mudança amplia seus horizontes, 

inclusive diante da oportunidade de trabalhar em família e para a família101. 



101 Aqui há referência ao cuidado abordado por Ferreira (2007), o qual remete às expressões do 
poder feminino. 
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No que pese a este tema, Siliprandi (2006) esclarece que é usual as mulheres 

rurais buscarem por modelos de agricultura capazes de garantir a soberania e a 

segurança alimentar do grupo familiar. A ideia de uma alimentação saudável se 

reflete não apenas na possibilidade de diversificar os cultivos, primando pela 

proteção do ambiente natural, mas especialmente na redução do uso de 

agrotóxicos, minimizando os riscos de contaminação e oportunizando melhores 

condições à saúde física e mental, ratificando seu instinto maternal. Conforme 

assevera Ide (2008, p. 25),  

 

[...] a partir das atividades que as mulheres desenvolvem em torno da 
questão da alimentação e saúde alternativa houve avanços significativos no 
diálogo com a família e, particularmente, com os maridos, o que levou a 
uma maior valorização do seu papel na propriedade. Os papéis e as 
responsabilidades que as mulheres assumem no contexto [...] alcançaram 
um nível significativo. Elas participam no gerenciamento [...] com a mesma 
vez e voz, dividindo com os homens as responsabilidades e lucros, 
exercendo muitas vezes um papel de destaque. 

 

Esse é um movimento claro no contexto estudado. Tomemos como exemplo o 

caso de duas agricultoras que, apesar de atualmente conduzirem seus cultivos 

(morango e pepino) com o uso de “venenos”, respaldadas pelo entendimento de que 

nestes o emprego de agrotóxicos é consentido e assumido como pressuposto para o 

ganho econômico, traçam planos de diversificação produtiva e redução das áreas de 

produção de tabaco. Nota-se que em ambos os casos, as agricultoras primam pela 

otimização no uso dos insumos atinentes ao cultivo convencional, perpassando, em 

certa medida, o primeiro nível da transição agroecológica. Justificando tal manejo 

nas lavouras Carmen (Arroio do Padre, set./2012) assevera que    

 

[...] o morango, até colhe, mas ele não dura... Sabe por que que o morango 
é durinho assim? Por causa do veneno. [...]. Olha a consistência dele. [...]. 
Se tu respeitar o período de carência, não tem problema nenhum. [...] Ele 
tem um tempo de durabilidade maior [quando se usa] um tipo de agrotóxico 
que faz isso. Mas tu tem que respeitar o período de carência. [...]. Vai 
veneno, vai, mas não é tanto que nem no fumo. (E. Carmem, Arroio do 
Padre, set./2012). 

 

E exemplificando o desejo e compreensão da necessidade de diversificação, 

nossa interlocutora relata que  

 

[...] Nós estamos plantando pra cooperativa também. Então a gente tá 
começando a plantar temperos pra eles também, a gente vai plantar salsa, 
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salsa [...] manjerona e hortelã, que é coisas que a gente colhe... a técnica 
da Emater ia vir aqui pra dar como é que se diz, pra passar pra cooperativa 
o que que cada um vai plantar. (E. Carmem, Arroio do Padre, set./2012). 

 

Embora Carmem tenha a figura do esposo presente nas dinâmicas produtivas 

da propriedade, é ela quem assume a gerência. Cabe aqui mencionar que, para a 

família, a terra é dela, pois foi adquirida com recursos oriundos do seu divórcio, 

somando-se a isso o fato de ter constituído a relação com o atual esposo sob regime 

de comunhão parcial de bens. Isso nos ajuda a compreender as representações e 

as simbologias que alicerçam os modos de vida deles. Como informa interlocutora, 

isto gera sérios conflitos "em casa": "aqui se bate de frente legal. De vez em quando 

dá uma agitada nas coisas”, pois, segundo a ideia hegemônica, no rural, “na roça” é 

“o homem que manda na casa", mas ali ela é a autoridade (E. Carmem, Arroio do 

Padre, set./2012).  

A postura de Carmen durante a entrevista demonstra que está à frente das 

tomadas de decisão no âmbito produtivo e reprodutivo. No trecho que segue, é 

possível perceber sua postura afirmativa a respeito das projeções de curto, médio e 

longo prazo, evidenciando seu protagonismo na opção pela inserção produtiva do 

morangueiro e do plantio de pepinos, para diversificação da renda.   

 

Esse ano a gente vai plantar pepino também. O pepino planta-se agora e 
vai colher até fim de dezembro. Aí começa a safra do fumo, porque junto 
com a safra do o fumo, não dá. [...] Tu até pode fazer outra coisa, mas nada 
que comprometa o fumo. [...] A gente tá assim, fazendo coisas diferentes, 
mas não tem nada que dê mais que o fumo. [...] Não posso parar de plantar, 
porque senão não tenho dinheiro. [...] A gente sabe que o ecológico é mais 
caro, então... [...] Agrega valor. [...] Mas e aí? [...] Se tivesse mais incentivo 
do governo... [...]. Na verdade, nós plantamos morango por insistência 
minha (E. Carmem, Arroio do Padre, set./2012). 

 

O fragmento acima, por um lado, aponta para uma postura racionalizada 

sobre as necessidades dentro da propriedade, levantando a ideia de que, em alguns 

momentos, as mulheres se “transvestem de homens”, ou sejam, adotam hierarquias 

de gênero masculinas a fim de se legitimar na deliberação a respeito dos sistemas 

produtivos convencionais (FERREIRA, 2007). Por outro, explicita o quanto é difícil 

mudar o cenário de produção convencional para o de base ecológica, em razão das 

correntes invisíveis que a produção desses monocultivos dispõe.   

Por exemplo, na propriedade da agricultora Patrícia, quem gerencia os 

recursos produtivos, bem como os reprodutivos, é ela, pois seu esposo é funcionário 
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público, dispendendo pouco tempo e reduzida mão de obra ao trabalho da lavoura. 

Assim, sobre o ponto de vista dela, ele assume papel de mero "ajudante" nas 

dinâmicas produtivas, se descaracterizando enquanto agricultor, conforme deflagra a 

passagem sequente: 

 

[...] ele [o esposo] sai bem cedo da manhã. Ele trabalha na [manutenção da] 
estrada, com enxada, roçada [...]. Ele é contratado, efetivo na prefeitura. E, 
aí, de tarde tá em casa e me ajuda na lavoura. Meu marido é funcionário 
público, não tem modelo quinze, eu é que tenho, o fumo e a renda [...]. Eu 
só tô plantando tanto [fumo] porque ainda tenho umas contas pra pagar. Eu 
fiz investimento... [...] Aí depois, ano que vem, dois anos eu ainda tenho 
umas contas boas pra pagar, mas, se nesses dois anos eu conseguir, eu tô 
mais tranquila, e vou diminuir a plantação de fumo [...] Eu quero investir em 
morangos. [...] Hoje tenho em torno de três mil morangos, porque mais do 
que isso eu não posso, não consigo cuidar (E. Patrícia, Arroio do Padre, 
set./2012 – destaques nosso).  

 

É importante destacar que ambas as interlocutoras participam do grupo de 

mulheres assistidos pela Emater no município de Arroio do Padre. Quiçá suas 

percepções a respeito do necessário emprego de agrotóxicos nas plantações de 

morango, pepino e fumo incidam no fato de suas incipientes participações nos 

grupos de discussão sobre a agroecologia. Vale destacar, também, que tal grupo 

surge a partir de um recente arranjo da Emater/Ascar, o qual converge às 

orientações das políticas públicas em voga (leia-se, principalmente, PNAE e PAA), 

induzindo à participação das mulheres em atividades voltadas ao desenvolvimento 

rural. De acordo com Norberto, 

 

[...] o trabalho de agroecologia na Emater de forma forte, central, foi uma 
política de Estado naquele momento implementada. O Estado tencionou 
isso de uma forma muito forte e era política de Estado, e houve outros 
programas complementares para apoiar isso (E. Norberto, Pelotas, 
set./2013). 

 

Observa-se que, em ambos os casos, há o interesse em reduzir a área 

destinada ao cultivo do fumo para desenvolver outras atividades, a exemplo do 

morango e pepino. Mesmo assim, o fumo é tão proeminente a elas que a opção por 

outros cultivos, ainda que identificados com a proposta de diversificação pautada 

pela agroecologia, é regido por técnicas convencionais de manejo. Além disso, a 

escolha pela diversificação pouco conflui na busca das referidas dinâmicas 

crescentes de sustentabilidade (entre as quais estão as preocupações com a saúde 

física e com o ambiente), mas, sobretudo, na expectativa de ganhos econômicos.  
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No caso de Patrícia, além do fator econômico, a redução das áreas de 

produção de fumo relaciona-se a sua ingerência sobre as decisões produtivas na 

propriedade do sogro. Segundo informa, suas áreas de plantio dividem espaço com 

os cultivos do cunhado, dos sobrinhos e do sogro, o detentor da terra. Neste formato 

de produção “coletiva”, cada um tem para si um número determinado de 

“pés”/plantas (Patrícia, por exemplo, tem 30 mil pés de fumo), dos quais recebe a 

remuneração e sobre os quais arca com os custos produtivos.  

Embora as despesas e as possíveis rentabilidades sejam específicas de cada 

um – o sogro, o cunhado, os sobrinhos e a própria Patrícia recebem de acordo com 

o número de pés de fumo plantados –, a mão de obra é compartilhada. Entretanto, 

pelo fato das dinâmicas de trabalho obedecer à ordem hierárquica de geração e 

gênero as primeiras parcelas a serem colhidas correspondem, respectivamente, ao 

sogro, ao cunhado e aos sobrinhos, ficando as de Patrícia por último. Esse atraso na 

colheita traz implicações do ponto de vista da qualidade da folha de fumo e, por 

conseguinte, da remuneração paga pela empresa, sendo a rentabilidade, 

invariavelmente, inferior. 

Com isto, se apreende que apesar de em “casa” Patrícia deter a gerência e 

assumir, diante do esposo, a autoridade sobre a divisão dos afazeres domésticos 

(“louça ele lava, [...], é só dizer que ele lava”102) e produtivos (notadamente no cultivo 

do morango, “meu marido ajuda de tarde, porque trabalha na prefeitura de 

manhã”103), na lavoura do fumo situada na propriedade do sogro, ela se converte em 

coadjuvante e entra na lógica produtiva, vista como espaço tipicamente masculino, 

restando a ela o estigma da “ajuda” (BRUMER, 2004).  

Quando indagada sobre o que representa a figura do sogro, é enfática em 

afirmar que ele é o “chefe maior”, que seu posicionamento não está sujeito à 

contestação. Como assegura, ele  

 

[...] é o mais velho, né... e aí é aquela coisa... Eu tenho meu sistema de 
encher bandejas com substrato. Outro dia, ele encheu a parte dele sozinho, 
porque bem naquele dia eu não podia ajudar, tinha outras coisas para 
fazer. [...] encheram tudo e plantaram... Agora tu vai olhar... Eu ia pegar 
uma mudinha para repica e a terra caía lá de dentro com as mudas. Porque 
ao invés de socar [pressionar] com as mãos botou muito frouxo lá dentro. E 
aí tu que repica e não tem aquela terra segurando a raiz, tinha que ter, mas 



102 E. Patrícia (Arroio do Padre, set./2012). 
103 E. Patrícia (Arroio do Padre, set./2012). 
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não tem... Mas aí tu vai falar? Tu vai reclamar? (E. Patrícia, Arroio do Padre, 
set./2013 – destaques nosso). 

   

O regime de sujeição vivenciado na “parceria” com o sogro é um dos grandes 

motivadores de Patrícia em reduzir as áreas cultivadas com fumo e ampliar as 

lavouras de morango. A interlocutora visa, com isto, constituir uma trajetória mais 

autônoma, exercitando independência sobre as decisões que tangem ao espaço 

produtivo. Isto pois, no cultivo do morango, ainda que convencional, situado no 

primeiro nível da transição agroecológica, ela é “a chefe maior”, permanecendo seu 

esposo como “ajudante” para as tarefas “pesadas”. É importante ressaltar que essa 

oscilação entre os papéis de protagonista e coadjuvante guarda similaridade com a 

condição de parcela significativa das interlocutoras.  

Vale mencionar que dentre as interlocutoras vinculadas ao quadro social da 

Sul Ecológica, apenas 30% mantêm suas propriedades cultivadas exclusivamente 

em sistemas produção de base ecológica. As demais estão em processo de 

transição agroecológica, sendo usual os cultivos de base ecológica ser manejado 

concomitantemente ao plantio do fumo ou de outros cultivos convencionais, assim 

como ocorre com Patrícia.  

Recorda-se que a citada cooperativa, em suas metodologias de ação, 

desenvolve práticas próprias da agroecologia, tendo na produção de base ecológica 

os alicerces para a construção da sustentabilidade crescente nos agroecossistemas. 

Em que pese muitas propriedades analisadas não adotarem integralmente os 

preceitos da agroecologia, as mesmas demonstram avanços em relação à transição 

agroecológica (GLIESSMAN, 2002; 2010), bem como às dinâmicas crescentes da 

sustentabilidade (CAPORAL e COSTABEBER, 2004). Isso se reflete na orientação 

dada pela cooperativa de que o fumo deve ser cultivado nas áreas identificadas 

como mais baixas e, as hortaliças sob sistemas de base ecológica, nas terras mais 

altas, a fim de evitar possíveis contaminações. Todavia, se nosso estudo aponta 

para os avanços atinentes a busca pela agroecologia, por outro lado também nos 

mostra o quanto ainda há que se avançar.  

O que se sabe, em grande medida, é que essas mulheres se preocupam 

significativamente com a saúde física delas e dos familiares e com a conservação do 

ambiente natural. Assim, ainda que evitem participar de forma incisiva nas lavouras 

convencionais, o fazem para garantir os aportes econômicos na formação da renda 

do grupo familiar. Como elas mesmas dizem, é uma luta diária que travam para 
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reduzir e até mesmo evitar o emprego de “tantos venenos”, bem como para 

ressignificar a “horta”, conforme consta no excerto sequente: 

 

[...] eu sempre tive essa paixão assim por ter uma produção [..] quando eu 
tive meu filho [...] eu tinha que comprar aquelas cenouras enormes, aquelas 
batatas, e eu achava que era puro veneno [...] quando eu vim pra cá tinha 
um monte de terra sobrando [..] daí eu fiz minha hortinha. (E. Regina, São 
Lourenço do Sul, ago./2012 – destaques nosso). 
 
[...] teve uma época que ele falou assim, vamos plantar morango?. Ai eu 
disse, plantar morango ecológico é muito difícil... Ele queria fazer plantação 
grande. Não! Então enrolava... Porque a nossa cacimba é aqui dentro da 
propriedade. Se plantar com veneno, a nossa água não vai ser tão boa... Ai 
passava. Teve uma outra época que ele queria plantar pêssego, 
pessegueiro... A mesma história. Não, mas e a nossa água? Passou 
também... E foi indo né, a vida inteira, tentando lutar... (E. Cléia, Pelotas, 
set./2013 – destaques nosso) 
 
[...] foi difícil começar [...] a gente usava muito veneno [...] aqueles 
venenos fortes [...] ai a gente pensou é isso que a gente quer pra nós [...] 
nós queremos isso assim [...] tu ver aquela planta crescer que tu tá ali 
mexendo na terra, mexe nela sem medo, comer tem outro sabor[..] (Vanda, 
São Lourenço do Sul, ago./2012 – destaques nosso) 

 

Os fragmentos acima destacados evidenciam que as motivações de não 

empregar “venenos” nos cultivos aludem, de certa forma, aos processos da 

transição agroecológica e às dinâmicas crescentes da sustentabilidade. Dessa 

forma, percebe-se que nos espaços reconhecidos socialmente como delas no 

âmbito rural, a exemplo da horta (tanto se doméstica ou comercial), o uso de 

agrotóxicos não é permitido, pois há por parte delas o reconhecimento que o que é 

obtido através da horta, tem por fim o atendimento as demandas alimentares tanto 

dos sujeitos do núcleo familiar quanto da comunidade de uma forma geral. 

Sublinha-se que, independentemente se vinculadas à cooperativa ou se 

partícipes no grupo da Emater, as entrevistadas convergem no entendimento de que 

os produtos da “horta”, destinados à alimentação in natura e consumidos sem 

qualquer processamento, como é o caso das folhosas, não devem receber qualquer 

aporte de agrotóxicos, incluindo aí os adubos químicos (Fig. 09). Partem da 

premissa de que “se eu acho que aquilo é prejudicial pra mim, eu vou plantar pro 

meu próximo? O que é errado pra mim, também é errado pros outros” (E. Raquel, 

Arroio do Padre, set./2012). 
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Figura 09 – Agricultora mostra com orgulho sua produção de mudas. 
Fonte: acervo da autora (2013). 

 

É interessante destacar que a tomada de decisão dessas mulheres para 

reduzir os cultivos convencionais e viabilizar os de base ecológica ou mais 

sustentáveis (próprios da agroecologia) recai sobre distintos aspectos, como o 

econômico (já referido) e a saúde (CAPORAL e COSTABEBER, 2002). Também é 

válido esclarecer que tanto as questões econômicas como a preocupação com a 

saúde física são motivações que não se excluem mutuamente, tendo relativa 

importância em suas estratégias produtivas e reprodutivas pois, a depender do 

contexto, são acionadas uma ou outra para sua reprodução social.  

Observa-se que quando as mulheres assumem a gerência da propriedade, 

tomando para si as reponsabilidades masculinas (FERREIRA, 2007), é mais 

frequente aflorar na agroecologia, ao menos em alguma de suas fases 

(GLIESSMAN, 2002; 2010), em prol de oportunidades financeiras para a formação 

da renda familiar. Conforme se explicitou nos casos de Patrícia e, especialmente 

Carmem, são elas que planejam e organizam os cultivos, a curto, médio e longo 

prazo para viabilizar melhor condições de sobrevivência ao grupo familiar. 

Consoante a isto, Carmem assevera que, 
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[...] por que o fumo faz o sucesso que faz? Porque o instrutor vem em casa, 
te atende pelo telefone, resolve todos os teus problemas financeiros, que é 
um dos problemas mais graves da colônia. Ele [o instrutor] resolve tudo. O 
agricultor não precisa sair de dentro de casa. Então, o que acontece com 
ele [o agricultor], ele se fecha, né. Ao invés de abrir os horizontes e 
enxergar mais longe, ele se fecha. Agora com essa fechada das indústrias 
de fumo, diminuindo a produção, selecionando fumicultores... Com essa 
questão do governo de dar uma parada, né, pra diversificar... Não sei... Tem 
que se fazer mais coisas pra não perder esses canais (E. Carmem, Arroio 
do Padre, set./2012 ).  

 

É possível ressalvar que essas mulheres, ao adotar a agroecologia, ainda que 

em sua primeira fase, o fazem enquanto alternativa ao fumo e para agregar valor 

aos cultivos. Suas propostas de atuação recaem, em maior medida, numa incipiente 

diversificação, que geralmente se dá da produção tabagista em direção a outros 

sistemas, a exemplo do plantio do morango e do pepino.  

De outro modo, para aquelas interlocutoras que a agroecologia tomou 

prestígio por fornecer elementos e técnicas de “cuidado” para a saúde física e do 

ambiente natural, ao contrário de uma transição agroecológica e de dinâmicas 

crescentes da sustentabilidade incipientes, elas demonstram passos consolidados 

em sua trajetória em modelos de agricultura de base ecológica, ou mais 

sustentáveis. Quer dizer, observa-se que elas já otimizaram os cultivos 

convencionais, promoveram a substituição de insumo e, nos dias atuais, encontram-

se na fase de redesenho dos agroecossistemas, tendo em vista, sobretudo, as 

questões internas à propriedade. Nestas situações, entende-se que os processos 

em prol da transição agroecológica ocorrem há anos (em algumas propriedades, a 

transição agroecológica transcende à formalização da Cooperativa Sul Ecológica, 

conforme veremos no próximo subcapítulo), sem qualquer inferência a possíveis 

projetos e programas de cunho governamental, como o Programa de aquisição de 

Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)104.  



104 Nota-se que com a oficialização da cooperativa, os trabalhos desempenhados pelas mulheres, 
especialmente nos espaços da horta, ganharam relevância não apenas por garantir a segurança e a 
soberania alimentar e nutricional das famílias (horta doméstica e/ou familiar), mas, também, das 
populações locais, através da entrega desses alimentos nos mercados institucionais (hortas 
comerciais). Tal empreendimento, levou à configuração de outros formatos de poder, logo, 
empoderamento, que não apenas valorizaram a horta familiar/domestica ou comercial (“poder de 
dentro” e sujeito individual do empoderamento), mas também fomentaram a atuação cooperada 
(“poder com” e sujeito coletivo do empoderamento), bem como institucionalizaram a participação da 
direção da Cooperativa Sul Ecológica e nos projetos elaborados para atender as demandas dos 
mercados institucionais (“poder para” e sujeito político do empoderamento). Para maiores 
informações, ver Siliprandi (2009). 
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A imersão a campo evidencia ainda que, o despertar para a agroecologia 

ocorreu também como uma oportunidade de garantir a segurança alimentar das 

famílias e comunidades. Há época da modernização da agricultura, anos 1960-70, 

essas mulheres enfrentaram um período de escassez de alimentos, pois as 

dinâmicas agrícolas da época voltavam-se mais aos aumentos em produtividade que 

na garantia do autoconsumo das famílias agricultoras.  

A isto, somam-se as distâncias de então para a aquisição de insumos 

(sementes melhoradas, adubos químicos, etc.) e para o atendimento médico (não 

havia o Sistema Único de Saúde – SUS105 – e, tampouco, postos de saúde 

dispersados pelos espaços rurais). A ausência de sementes de qualidade para o 

plantio e o esgotamento dos solos da região levaram a população, sobretudo a das 

localidades de Faxinal e Quevedos, interior do município de São Lourenço do Sul, a 

buscar alternativas produtivas que garantissem tanto a sua segurança 

(disponibilidade e diversidade de alimentos) e soberania (autossuficiência nos 

cultivos) alimentar, quanto a saúde de suas famílias, conforme se observa no trecho 

que segue: 

 

[...] a gente não tinha quase alimento... A batatinha, era assim ô [pequena]... 
A gente arrancava cinco pés de batatinha pra ter uma mão... [...] Olha, tu 
não imagina o que se passava necessidade... Tinha que cozinhar a 
batatinha com casca pra depois tirar a peliculazinha pra render um pouco 
mais... Porque senão, não matava a fome. [...]. Feijão, tu não colhia mais, 
dava ferrugem... Ou alguma doença dava... E a sementinha... Vinha uns 
grãozinhos que nem dava pra ver. Era tudo doente! [...]. O feijão tinha que 
moer no moinho de canjica pra poder cozinhar. [...]. Também não tinha SUS 
na época, não tinha SUS no município. Tinha só um posto, mas não no 
interior do município [...]. Aí entrou no causo a apicultura, que foi o primeiro 
curso que a gente fez como grupo, a recuperação de solos, semente 
selecionada... Aí eles nos levaram para Embrapa, onde fornecia a 
semente... Aí trouxeram a semente, porque na Emater não tinha, não tinha 
no Sindicato, não tinha na Prefeitura, não existia em lugar nenhum. Quem 
cavou a semente pra nós foi o CAPA, só depois os outros começaram a ter 
essa semente também e levar pros agricultores. Hoje, não tem nem 
comparação há 35 anos atrás, hoje é riqueza [...] (E. Flávia, São Lourenço 
do Sul, set./2013).   

 

A longa trajetória do grupo Faxinal e Quevedos na agroecologia fomenta e 

fortalece a preocupação das mulheres e homens com a qualidade dos 

agroecossistemas naturais e humanos. Estes grupos se aproximaram do Centro de 



105 O SUS teve sua criação legitimada pela Constituição Federal de 1988. 
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Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA)106, passando por vários momentos de 

formação (cursos de apicultura, ervas medicinais, manejo ecológico dos sistemas 

agrícolas, entre outros). Segundo informa Francisca, “se não fosse o CAPA a nos 

incentivar, quem sabe a gente nem estaria tão bem como está hoje” (E. Francisca, 

São Lourenço do Sul, set./2013).  

No que tange ao trabalho da equipe técnica do CAPA, é preciso ressaltar que 

esta sempre se constituiu de forma interdisciplinar a fim viabilizar uma assistência 

condizente com a realidade dos agricultores e agricultoras familiares. Desde seu 

início anos 1970, o CAPA foi uma das entidades responsáveis por trazer à tona as 

discussões acerca de uma nova forma de fazer agricultura, de fomentar um novo 

olhar para os acontecimentos no meio rural dessa região, para 

 

[...] a categoria “pequenos agricultores”, objetivando a promoção de uma 
“agricultura alternativa”. O desafio era garantir a subsistência e a 
sobrevivência das famílias no meio rural dentro de um modelo agrícola 
voltado para monocultura e exportação, sabendo, por outro lado, que eram 
os pequenos agricultores que produziam os alimentos para a mesa do povo 
brasileiro (IDE, 2008, p. 42 – destaques do autor). 

 

O CAPA fez, e ainda faz (como o faz também a Cooperativa Sul Ecológica e a 

Emater), um notável serviço de acompanhamento e trabalho das práticas 

agroecológicas juntamente à grupos de agricultores e agricultoras, se valendo das 

dimensões da agroecologia propostas por Caporal e Costabeber (2002), e dos 

processos de transição agroecológica de Gliessman (2002; 2010). É importante 

destacar que a atuação dessas instituições são afetadas e reorientadas pelas 

transformações decorrentes das trajetórias e das estratégias familiares.  

À medida que as famílias do grupo Faxinal e Quevedos aumentavam – filhos, 

filhos casados, netos –, algumas propriedades tenderam à produção do fumo, mas 

não descartaram a horta ecológica. Neste ponto, percebe-se claramente na fala das 

interlocutoras a expressividade da teoria de Chayanov sobre a economia campesina. 

Segundo Sacco dos Anjos (2003, p. 22), tal teoria especifica que  



106 O Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA), é uma organização não-governamental (ONG) 
criada à luz da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). Reconhecida por sua 
trajetória de trabalho juntamente aos agricultores ecologistas, organizou-se enquanto entidade no ano 
de 1979, tendo por intuito a disseminação de práticas alternativas, econômicas e ecologicamente 
sustentáveis, além de questionar o modelo de desenvolvimento e o papel da extensão oficial, 
contrapondo-se aos pacotes da modernização e os vínculos de dependência criados pela integração 
do agricultor familiar à agroindústria de alimentos (CAPA, 2010).  
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[...] ao longo de seu ciclo vital, cada grupo doméstico experimenta 
alterações substanciais na relação entre o número de consumidores e 
trabalhadores, o que refletirá objetivamente em termos de um determinado 
nível de autoexploração correspondente à necessidade de compensar tais 
modificações demográficas (destaques do autor). 

 

Em meio ao universo empírico, dificilmente se encontrará interlocutoras que 

não estejam, ou que em algum momento de sua vida não estiveram, atuando no 

cultivo do fumo. De uma forma geral, a introdução de áreas para plantio do fumo 

nestas propriedades chega como algo novo, que se justifica em grande parte pelo 

aporte de insumos, que viabilizava a produção em solos já esgotados pela sucessão 

de outros cultivos, pela ocupação da mão-de-obra familiar (especialmente, no caso 

das famílias em que se agregaram genros/noras), pela garantia de comercialização 

e pela promessa de alta rentabilidade em pequenas áreas de cultivo. A fala de nossa 

interlocutora retrata essa questão, pois o fumo,  

 

[...] é coisa dos novos. Uma filha casou [e seguiu morando com os pais] e o 
marido era plantador de fumo. Aí começamos a plantar fumo, porque as 
outras coisas não davam. Nos iludimos, sofremos com isso. Não queríamos 
largar as outras culturas [de base ecológica]. Então foi um vice e versa de 
duas, três plantações (E. Francisca, São Lourenço do Sul, set., 2013). 

 

Percebe-se que no caso de Francisca, embora o fumo tenha adquiro 

expressão frente aos outros cultivos, como batata-inglesa e doce, milho, feijão, 

hortaliças, ele não se tornou o único manejado pela família (mantiveram os cultivos 

de base ecológica nas áreas mais altas da propriedade e, nas mais baixas, o fumo). 

Como consta na passagem acima, as demandas próprias da lavoura de fumo foram 

atendidas pela família em paralelo as atividades dos outros cultivos, disto resulta o 

“vice e versa” entre as várias plantações.  

No entanto, há de se discordar um pouco dela, visto que o cultivo do tabaco 

não é somente “coisa dos novos”. Em verdade, há outras motivações relacionadas 

aos resultados econômicos para a inserção das unidades produtivas no cultivo do 

tabaco. Aqui, recorda-se que é comum as propriedades da agricultura familiar não 

ultrapassaram quatro módulos fiscais107, o que realmente inviabiliza, em alguns 

casos, a continuidade dos filhos na agricultura ou no exercício das atividades 



107 De acordo com a INSTRUÇÃO ESPECIAL/INCRA/Nº 20, de 1980, o módulo fiscal dos municípios 
da região de Pelotas é de 16 hectares (BRASIL, 1980). 
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desempenhadas pelos pais. Sabe-se que, para alguns agricultores e agricultoras, 

independentemente da idade, existe a perspectivas de que a agroecologia não se 

equipare aos retornos econômicos atingidos como o plantio do fumo.  Por exemplo, 

na propriedade da agricultora Suzana, o fumo ali chegou com o intuito financeiro, 

pois “isso dá dinheiro né, as outras coisas não dá tanto dinheiro [...]” (São Lourenço 

do Sul, set./2013). Do mesmo modo, a agricultora e sua família se inseriram na 

fumicultura porque  

 

[...] a gente se viu obrigado a plantar fumo, sabe por quê? Porque nós não 
tínhamos uma casa pra morar, aí nós fizemos a estufa, o paiol de fumo. [...] 
por enquanto eu não posso largar do fumo, por causa desse motivo 
[econômico], porque sempre falta... O fumo, ele é muito difícil, demora pra 
tu ter o dinheiro também, mas no momento que ele vem... (E. Paula, São 
Lourenço do Sul, set./2013). 

 

Em que pese o cultivo de fumo nas propriedades analisadas tenha por 

justificativa o lado econômico, observou-se durante a pesquisa de campo que a 

produção de alimentos para o consumo familiar não foi destituído de seu espaço. 

Inclusive, naqueles casos em que o plantio de fumo era “ideia” dos filhos, à medida 

que eles adquiriam terras e saiam da residência dos pais, a antiga rotina da lavoura 

era retomada. Para algumas interlocutoras, a saída dos filhos potencializou a 

eliminação total das áreas destinadas ao plantio do fumo e a consequente 

regeneração desses espaços para a ampliação da “horta”.  

Consoante a isto, a agricultora Flávia ressalta que, com a saída dos filhos, a 

mão de obra para o cultivo do fumo foi drasticamente reduzida, o que inviabilizou o 

plantio futuro, possibilitando que eles mudassem de cultura. Como ela mesma 

lembra, eles “plantavam fumo também. Vinte e três anos plantando tabaco, 

plantando fumo. E quando os filhos casaram, foram embora, ficamos só eu e ele. Aí 

a gente mudou de cultura 100%” (E. Flávia, São Lourenço do Sul, set./2013), quer 

dizer, passaram do sistema convencional da agricultura do fumo para os sistemas 

de produção de base ecológica .  

Sabe-se que o plantio e manejo das lavouras de fumo demandam grande 

quantidade de mão de obra dos integrantes do grupo familiar. Cabe mencionar, que 

para realizar a plantação de fumo não é necessário ter apenas mão de obra 

disponível, mas também tempo para realizar a mesma. De acordo com Paula, é 

muito difícil ter tempo para outras atividades no momento da colheita do fumo. A 
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entrevistada menciona que, neste período, não há “noite, nem dia, tem aquele sol 

quente, aqueles venenos, [...] e de noite tem que cuidar e, ai, não dorme, [...] aquilo 

é um desespero” (E. Paula, São Lourenço do Sul, set./2013). Semelhante a Paula, 

Suzana recorda que “na hora do fumo não tem novela, aí tem que costurar fumo de 

noite também né” (E. Suzana, São Lourenço do Sul, set./2013) 

Não raro, as interlocutoras afirmam que, nos momentos de pico de safra de 

fumo, despendem significativas horas do seu dia, prejudicando o serviço nos outros 

cultivos – normalmente as atividades na horta são deixadas em segundo plano – e 

são acumulados os serviços de “dentro” de casa (tarefas eminentemente 

domésticas), como limpar a casa, lavar a louça e roupas, preparar os alimentos para 

as refeições, etc. 

 

[...] porque no fumo suja muita roupa. De meio dia, chega em casa e toma 
banho e, de tarde, não quer botar aquela roupa, porque tem fedor de fumo. 
Aí vai acumulando, três, 4 quatro dias às vezes. É duas mudas de roupa por 
dia, até mais... Então, se não tem tempo pra lavar isso de dia e precisa da 
roupa, vai ter que lavar de noite... E se não tem carne no congelador, é 
obrigado a matar uma galinha de noite, não se vai trabalhar no fumo se não 
tem carne... E se dorme muito pouco, muitas vezes já é 10 horas quando 
entra em casa e aí, tem o horário de verão, e aí as 5 horas já é claro de 
novo... Vamos dizer, as 11 horas da noite vai deitar e as 5 horas levanta, só 
se dorme 5, 6 horas, se é que se dorme isso... E, se tá secando fumo, nem 
dorme isso, de jeito nenhum, porque de 2 em 2 horas tem que levantar e 
botar lenha. Muito, muito difícil isso tudo, pode chegar nas casas que a vida 
é essa... Então, se quer passear, na pega do fumo mesmo, no fim de 
semana... Até domingo de meio dia a mulher trabalha, porque, senão, não 
funciona, porque... Eu, pelo menos, eu gosto de ter a minha casa limpa 
sempre, ter a comida em dia, porque eu nunca deixei de comer comida 
quando eu to no fumo. É sempre comida na hora certa e sempre tem a 
carne, não falta, todos os dias, e também a verdura... Nos domingos, até as 
11:30, 12:00 horas se trabalha, aí almoça, lava as coisas ainda... Muitas 
vezes queria sair, me divertir... Mas aí a cabeça não dá mais... Então, deita 
na cama e descansa [...] (E. Paula, São Lourenço do Sul, set./2013) 

 

A percepção que se tem, a partir de suas falas a respeito das demandas de 

mão de obra e tempo da cultura do fumo, é de grande descontentamento e 

desvalorização do seu trabalho. É visível a vontade em “mudar” de parcela 

expressiva das interlocutoras, sair da produção do fumo e dar continuidade aos 

afazeres da horta108. Conforme conta nos excertos abaixo: 

 



108 A permanência das interlocutoras no cultivo do fumo tange não apenas ao endividamento que têm 
com a empresa fumageira, mas, também, pela inconstância dos mercados institucionais – tema que 
discorreremos na sequência. 
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[...] se a estufada de fumo está na metade, tu não pode sair, tu tem que 
terminar ela, porque senão vai passar um dia ou umas horas a mais, aí já 
perdeu o calor do fogo que tinha que ter pegado, aí vai sair fumo preto. Se 
ele passou da hora de dar o fogo, dá fumo preto e fumo preto não tem 
mercado. É só o fumo amarelo. Fumo preto, eles compram se eles 
quiserem. [...] já na ecologia [horta] tu não perde. [...] tu é livre. Mais livre 
não pode ser (E. Emília, São Lourenço do Sul, set./2013). 
 
Não, no fumo eu não [...]. Eu até ajudo a plantar, se eu tiver tempo. Se tá 
muito apertado [no cultivo do fumo] e o meu trabalho na horta não [...], ai, 
talvez, eu vou. Lá no passado eu ajudei a carregar duas estufas, mas a 
colher não. [...]. Não vou plantar mais fumo. Se não ir pra frente [com os 
cultivos de base ecológica], ai vou virar empregada (E. Bianca, São 
Lourenço do Sul, set./2013).  
 

Eu sempre tive um olho pro fumo e o outro pro vizinho, que tava plantando 
lá o ecológico. Eu sempre gostei dessas coisas. E o que eu era pra fazer? 
Eu, sozinha, plantar fumo? Não dá. O meu marido não queria mais, porque 
ele tem renda bem maior com a ferraria. Por que eu ia me estressar com o 
fumo? Na ecologia [horta], o que eu posso eu faço, o que não posso, eu 
deixo. Um dia, se eu tiver mal, eu paro de trabalhar e, no outro dia, quando 
eu tiver bem, eu vou de novo. Assim é o meu dia... (E. Camila, São 
Lourenço do Sul, set./2013). 

 

Os casos que se desenham demonstram que, apesar das mulheres terem a 

fumicultura como prática recorrente em suas propriedades, são evidentes os 

avanços em direção à horta, cultivada de acordo com os preceitos da agroecologia e 

em conformidade com os sistemas de produção de base ecológica (ou orgânicos, de 

acordo com a Lei Federal n.º 10.831/2003). Quer pela importância dos alimentos 

para a segurança e soberania alimentar e nutricional dessas famílias, quer pela 

possibilidade de ganhos econômicos – diretos (remuneráveis – exemplo dos 

mercados institucionais como o PAA e o PNAE) e indiretos (produção de certos 

bens, como a comida, e serviços consumidos pela família), a horta manteve-se 

ainda que em meio aos processos de modernização e anseios pela maximização de 

lucros. 

Porém, mesmo com as ampliações de possibilidades postas pela vivência 

agroecológica das interlocutoras, pouco expressivas foram as alterações no modo 

como se dão as relações entre os casais na dinâmica de seu dia a dia e na divisão 

social do trabalho no sentido de visibilizar e restituir de importância o trabalho 

dessas mulheres. Ainda que a caminhada na agroecologia mostre avanços, 

perpassando mesmo que incipiente os já citados níveis da transição agroecológica e 

das dinâmicas crescentes da sustentabilidade, não houve no âmbito familiar maior 

prestígio das atividades por elas desempenhadas.  
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Repara-se que na lavoura, as dinâmicas agroecológicas, ainda que, em 

grande medida, pautem o trabalho feminino no âmbito rural, não angariaram a 

devida expressão em meio aos sistemas convencionais de cultivos. Diante do 

universo exposto, parcela significativa das interlocutoras permanece no cultivo do 

fumo, com papel de ajudante, reiterando o estigma de “ajuda” (BRUMER, 2004) e 

desempenhando funções “leves” (PAULILO, 1987), obtendo o devido 

reconhecimento de “trabalhadora rural” e se beneficiando da previdência social 

(BRUMER, 2004), mas não o reconhecimento como protagonista dos espaços rurais 

(SHIVA, 2000). 

Do mesmo modo, na horta, elas somente recebem certo prestígio quando 

traduzem a atividade originariamente não remunerada em intervenção tangível à 

conformação da renda familiar. Entretanto, não há como simplesmente 

desconsiderar o mérito dessas mulheres na produção de outros alimentos, 

tampouco minimizar a importância da horta para o grupo familiar (em detrimento do 

da lavoura), pois, como visto, em ambos os espaços, desenvolvem-se táticas de 

reprodução social para a saúde da família e do ambiente natural.  

A partir de suas estratégias individuais nas unidades de produção e 

reprodução familiar, a proposta que segue é a de apresentar suas trajetórias e 

possíveis conquistas em outros espaços do âmbito rural. Neste sentido, trataremos 

sobre os processos de empoderamento coletivo. 

 

 

4.2 Trajetórias e conquistas das mulheres rurais 

 

 

“Idade 57 anos. Profissão: agricultora! E também doméstica. Artesã virei 
depois. Primeiro, sou agricultora.” (E. Magda, São Lourenço do Sul, 
set./2013) 

 

Se no subcapítulo acima a ênfase dada foi sobre os processos de 

empoderamento individual das mulheres rurais, bem como suas relações com o 

“poder de dentro”, esta subseção pretende evidenciar os processos mais amplos de 

empoderamento por ela alcançados, qual seja, o nível coletivo do empoderamento, o 

qual prevê a criação de estratégias coletivas para buscar soluções para problemas 
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comuns, notadamente através da variante “poder com” (tipo de poder 

compartilhado).  

Nota-se que antes o discurso recaía sobre as estratégias de reprodução 

social das mulheres internamente à família. Nesta seção, a proposta é ampliar a 

discussão a fim de incidir sobre as relações construídas por elas com os 

agrupamentos mais próximos – vizinhos, comunidades religiosas, associações, 

cooperativas, etc. –, com seu entorno, buscando não apenas a reprodução social 

das/nas unidades produtivas, mas, sobretudo, das comunidades em que se inserem. 

  

 

4.2.1 Dinâmicas femininas e a agroecologia 

 

 

De imediato é importante salientar que não é possível afirmar que apenas a 

agroecologia constitui um mecanismo de promoção de empoderamento das 

interlocutoras. Isto porque a agroecologia enquanto enfoque científico conquista 

espaço em período posterior à formação de parte significativa dos grupos de 

mulheres que compõem nosso universo empírico. Para consubstanciar nossa 

afirmação recorremos à trajetória do universo empírico, na expectativa de evidenciar 

as motivações que principiaram as dinâmicas agroecológicas, culminando em 

práticas mais sustentáveis de desenvolvimento para os espaços rurais. 

Nossa interlocutora ao contar sua trajetória mostra que a inserção das 

mulheres em espaços para além da horta as proporcionou o despertar para o 

empoderamento, pois a mulher, antigamente,  

 

não tinha todo esse direito, então ela tem que se dedicar só em casa, e 
desde que entrou esse projeto da Sul Ecológica, eu senti em mim que eu 
soube ser mais eu, me  decidi assim, senão eu sempre pensava assim: Ah.. 
as coisas  que eu tenho em casa  é o marido que dá e compra. Agora não, é 
eu que planto fumo, que planto as coisas para a Sul Ecológica, eu penso 
assim pra mim que o dinheiro que entra, vamos guardar, não é ficar tudo no 
bolso, assim que eu penso, pra cada mês ter um pouco [...] (E. Paula, São 
Lourenço do Sul, set./2013). 

 

Mas tendo em vista o que Hecht (2002) fala a respeito da agroecologia, pode-

se aludir que a mesma não é produto da modernidade, não é exatamente uma 

novidade. Para a autora, a agroecologia ascende a uma tradição antiga que se 
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assenta em princípios que remontam aos primórdios da própria agricultura e deste 

modo atua em todos os processos que envolvem homens, mulheres e natureza, 

levando estes a transformações gradativas conforme dado contexto. Tal asserção 

logra respaldo ao ter-se em meio as entrevistadas diferenças quanto à época, 

motivações e trajetórias na senda agroecológica. Por este motivo, e a fim de 

proporcionar uma leitura cronológica, iniciar-se-á a apresentação pelas 

interlocutoras que estão há mais tempo na transição agroecológica e nas dinâmicas 

crescentes da sustentabilidade, para depois abordar os casos de inserção mais 

recentes na agroecologia. 

Para começar, é preciso recordar que parcela significativa das entrevistadas 

conforma o quadro social da Sul Ecológica que, desde sua formação em 2001, 

atende grupos de agricultores e agricultoras familiares nos municípios da Região de 

Pelotas, sendo no município de São Lourenço do Sul onde as iniciativas são mais 

longínquas. É precisamente o caso do Grupo Ecológico Faxinal (ANDERSSON et 

al., 2013), que se institucionalizou ainda na década de 1970, antes mesmo da 

constituição da citada cooperativa. Tal grupamento, inicialmente de mulheres (com 

foco na farmácia caseira), era assistido por entidades como Ascar (Associação 

Sulina de Crédito e Assistência Rural – atualmente Emater) e pela Igreja Luterana. 

Cabe salientar que neste período a assistência possuía caráter eminentemente 

comunitário109, as quais tinham, a nosso ver, sincronia com o que hoje concebemos 

como processos de transição agroecológica. Apesar de no período seguinte haver 

ocorrido a superação deste formato pelo enfoque produtivista, alicerçado na 

modernização agrícola, é válido ressaltar que o agrupamento em questão se 

manteve sólido, vinculado à terra e às antigas tradições. Conforme aclara a 

interlocutora Francisca, os integrantes do grupo    

 

[...] começaram com a ecologia ainda criança. Naquela época, a gente já 
trabalhava com verduras. Nós tínhamos aula na escola110. Eu sempre 



109 Segundo Rodrigues (1997) e Peixoto (2008), até os anos 1960-1970, a extensão rural no Brasil 
centrava suas ações no bem estar social das famílias, a partir da operação do que se veio a conhecer 
como Crédito Rural Supervisionado - Esta modalidade de política foi inspirada nas iniciativas do 
Governo Roosevelt, o qual implementou nos Estados Unidos (EUA) o serviço de Extensão Rural, com 
base no Serviço Cooperativo de Extensão e na noção de “Farm Security Administration” –, sem foco 
pré-definido nas linhas de produção. 
110 É válido ressaltar que por “escola” a interlocutora se refere à comunidade e, especialmente, ao 
grupo de crianças que permaneciam na igreja, sob a tutela de figura feminina (a professora), 
enquanto os pais trabalhavam na lavoura. 
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gostei. Sempre fui motivada, até pra comer. Eu gostava de todos os 
alimentos, de verduras. A professora nos ensinava, dizia que era bom pra 
saúde. [...] Naquela época, isso se chamava ASCAR, mas era através da 
Emater. [...] Naquela época, não se falava em veneno. [...] Não se usava 
esses tratamentos convencionais. Era muito difícil. Mas, depois, entrou 
aquele sistema que só trabalhava com grandes [agricultores capitalizados]. 
[...] Eu vi, nessa caminhada, que o esterco é mais saudável pras plantas e 
com menos custo. O adubo, tu tem que comprar, tu tem que pagar e aquilo 
vai embora, né. (E. Francisca, São Lourenço do Sul, set./2013)  

 

Embora as novas técnicas produtivas direcionavam-se para aqueles 

agricultores e agricultoras capitalizados, as mesmas alteraram as práticas agrícolas 

dos agricultores e agricultoras do Faxinal que, sem mais o formato comunitário da 

assistência técnica e extensão rural, permaneceram à margem dos processos de 

desenvolvimento rural (sinônimo de crescimento econômico). Na época da 

modernização conservadora da agricultura, algumas famílias encontravam-se na 

difícil situação de quase não ter alimento, tanto que aqui se retoma a fala da 

entrevistada Flávia, que afirma, 

 

[...] Essas coisas, tudo se passou. E aí, eles viram isso. O Pastor, viu isso e 
[...] foi juntado os agricultores [...]. Começamos a trabalhar com os terraços 
nas lavouras. Isso é uma terra muito inclinada. A terra boa ia tudo pro 
arroio. Aí a nossa propriedade foi uma referência111. Então, os outros 
colonos que viam, diziam: vocês estão loucos. [...] A terra tava totalmente 
sem vida. Era chão limpo, não nascia um verde mais. A terra tava pobre (E. 
Flávia, São Lourenço do Sul, set./2013).  

 

Com o tempo, o pastor, sozinho, não conseguiu mais prestar assessoria a 

todas as etapas da produção e procurou aproximar o grupo de famílias rurais aos 

técnicos do CAPA (Fig. 10). 

 



111 A esse respeito, Ide (2008, p. 42) explica que “na primeira metade da década dos anos 1980 foram 
criadas as chamadas Propriedades Modelo Nova Paisagem, com áreas de 10 a 25 hectares, onde 
eram implementadas e testadas tecnologias alternativas” na região de Pelotas. 
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Figura 10 – Interação entre a agricultora e o Eng. Agrônomo do CAPA. 
Fonte: acervo da autora (2013). 

 

É interessante observar que a presença do CAPA nesta comunidade 

possibilitou uma reflexão tanto das práticas produtivas, quanto reprodutivas a fim de, 

paulatinamente, introduzir outras mais sustentáveis.  

 

[...] Na Agroecologia, a gente começou faz uns 12, 13 anos. [...] Mas isso aí 
é tudo uma mesma caminhada, que a gente entrou primeiro pra melhorar a 
saúde. A Agroecologia foi depois. A gente não tinha nem ideia como fazer 
um canteiro de cenoura direito. [...] Tinha horta em casa, todo ano tinha 
verdura. Mas, assim, o adequado como hoje, a gente aprendeu depois. (E. 
Flávia, São Lourenço do Sul, set./2013) 

 

A figura 11 auxilia a compreender essa paulatina transformação das técnicas 

de cultivo, em direção à sustentabilidade dos agroecossistemas, pois evidencia, 

dentre outras, práticas como introdução de curvas de níveis, diversificação de 

cultivos em disposição intercalar, reintrodução de áreas de pousio.  

 



138 


 

Figura 11 – Propriedade da agricultora: A) interlocutora explicando a atual situação da área; e, B) 
agricultura apresentando os cultivos da horta. 

Fonte: acervo da autora (2012). 

 

É relevante saber que o CAPA, quando se aproximou do grupo do Faxinal, 

reiterou a importância das informações e conhecimentos sobre saúde e higiene 

pessoal, pois, à época, não haviam postos de saúde na localidade. Neste interim, os 

encontros do grupo com o CAPA tinham por objetivo o preparo de chás e infusões, 

métodos de cultivo para as principais plantas medicinais, produção apícola 

(importância do mel e seus subprodutos para a saúde humana), entre outros.  

Dessa forma, observa-se que apesar do respaldo do CAPA ao trabalho 

engendrado pelas mulheres neste grupo, especialmente por enfatizar aspectos 

genuínos do cuidado feminino (por exemplo, preocupações com a saúde), também 

auxiliou e recaiu positivamente sobre toda a família. Para Ide (2008, p. 74), 

 

[...] o melhoramento da saúde das famílias, [...] atividade que o CAPA 
desenvolve desde o início da sua atuação. Os eixos principais deste 
trabalho relacionam ações para implementar farmácias caseiras nos 
estabelecimentos familiares e atividades para melhorar a alimentação dos 
grupos, um tema que está fortemente ligado à questão da manutenção e 
recuperação da diversidade do sistema de produção. Em ambos os casos, 
fica evidente a importância do papel que as mulheres desempenham – pois 
são geralmente elas que possuem uma preocupação maior em torno das 
questões da alimentação e saúde da família. [...] a porta de entrada para 
iniciar o debate sobre a introdução de idéias [sic] e conceitos 
agroecológicos na propriedade muitas vezes parte pelo diálogo com as 
mulheres sobre estas temáticas. 

 

É interessante observar que, apesar do cuidado ser coisa de “mulher” 

(FERREIRA, 2007), no grupo Faxinal, quer pela distância do município, quer pela 

ausência de qualquer estrutura pública para a saúde ou, até mesmo, por considerar 

a apicultura um trabalho uma atividade masculina, demandando um trabalho 

A B 
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relativamente “pesado”, os homens paulatinamente foram se aproximaram desse 

processo – o cuidado se tornou coisa de homem (poder compartilhado). Foi da 

conformação do grupo misto (homens e mulheres) que surgiram as demandas a 

respeito dos processos de recuperação dos solos, sementes de qualidade, práticas 

de cultivo, entre outras embasadas em técnicas relacionadas ao que hoje 

reconhecemos pela denominação de agricultura de base ecológica. A esse respeito, 

Francisca aclara que, 

 

[...] bastante batata a gente plantava. Tinha o soja também, mas não era 
tratado como hoje. Era plantado e atendia um pouco, não colhia muito bem. 
As terras foram se esgotando, não se recuperavam mais. Com o tempo, a 
gente teve que mudar. Aí entramos nesse plano do CAPA com curvas de 
nível e recuperação dos solos, plantar aveia e ervilhaca. Nós endireitamos, 
e muito, nossas áreas com ervilhaca. Aí, por fim, [...] a terra ficou forte, fértil. 
[...]. Valeu a pena, aquelas erosões que se tinha nas lavouras, sumiram. (E. 
Francisca, São Lourenço do Sul, set./2013). 

 

Ao se atentar para os casos em tela, se observa nessas mulheres uma 

trajetória de anos na ecologia. Quer dizer, as atuações delas nos processos de 

transição agroecológica remontam, em alguns casos, a períodos anteriores a 

conformação do próprio grupo de mulheres para trabalhar com a farmácia caseira. 

Como nos informa a agricultora Magda, “pois é, isso foi antes já, aí nós tínhamos a 

farmácia caseira, aí nós começamos a plantar [...] (E. Magda, São Lourenço do Sul, 

set./2013). Para a agricultora Rosa, sua inserção nas práticas da agricultura de base 

ecológica incide notadamente “no momento que me convidaram pra farmácia 

caseira [...] ai fui ficando e depois comecei a plantar”, sobretudo, hortaliças. A 

mesma ainda relata que, “desde 1999/2000”, vem participando do Grupo Ecológico 

(E. Rosa, São Lourenço do Sul, set./2013). A partir de tais relatos, percebe-se certa 

continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelas interlocutoras que compunham o 

grupo de mulheres em direção à horta e inserindo-se nos espaços da agricultura, 

porém sem manejar qualquer tipo de “veneno”.  

 A preocupação delas, e dos homens, com a qualidade dos agroecossistemas 

naturais e humanos é evidente, tanto que a promoção deste grupo de mulheres no 

espaço rural do interior do município de São Lourenço do Sul instigou outros 

agricultores e agriculturas a se mobilizarem e formarem outros grupos, identificados 

como ecológicos, a fim de obter a assistência técnica do CAPA de forma continuada 

e ampliar os sistemas de produção (e reprodução também, haja vista a importância 
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da horta na alimentação) em conformidade com práticas “mais sustentáveis”. De 

acordo com fragmentos,  

 

[...] a gente teve o apoio do CAPA, dos agrônomos [...] que vieram 
conscientizando nós [...] a gente tomou essa iniciativa plantando pro 
consumo próprio e, depois, tivemos sobras [...]  onde a gente ia colocar 
essas sobras? [...] aí a gente decidiu, através do grupo, de formar uma 
cooperativa e beneficiar outras pessoas, outras comunidades carentes com 
alimentos mais sadios (E. Flávia, São Lourenço do Sul, set./2013) 

 
[...] nada, nada, não vai veneno [...], nós não botamos veneno [...] a gente 
respeita isso muito e isso daqui, tá tudo cultivado de acordo com o 
calendário [...] biodinâmico, aquele do CAPA [...] (E. Bianca, São Lourenço 
do Sul, set./2013). 

 

Nos mesmos moldes do Grupo Faxinal, logo surgiu o Grupo Quevedos. Em 

seu início, este grupo conformava-se por mulheres que, juntamente com a equipe 

técnica do CAPA, se reuniam em prol das atividades da farmácia caseira, como 

preparar chás, infusões, pomadas, entre outros produtos tidos como necessários 

para assegurar a saúde física dos integrantes das famílias rurais. De acordo com a 

agricultora Magda,  

 

[...] a gente conhecia o pessoal, aí eles resolveram, nem sei como é que foi 
esse primeiro [...] isso foi pelo CAPA, [...] eles fizeram aquela proposta: 
vocês não querem fazer? Tem isso aqui com as mulheres? [...] aí 
começamos [...] a gente convidou as mulheres, umas aceitaram, [...] a Rosa 
entrou até depois [...] (E.Magda, São Lourenço do Sul, set./2013). 

 

Para as interlocutoras Rosa e Magda, a farmácia caseira (IDE, 2008) tinha 

uma amplitude para além da simples preparação de chás. Segundo esclarecem, foi 

a partir das dinâmicas desta farmácia, do plantio de ervas medicinais, que o grupo 

transmutou para as técnicas de cultivo de base ecológica. Conforme alude Bianca, 

nas reuniões do grupo de mulheres da farmácia caseira,  

 

[...] a gente fazia chá de todo o tipo... A gente deixava a lavoura e ia... Isso 
era só uma tarde, uma alegria pra nós. Quando nós nos juntávamos... Era 
um grupinho pequeno... Meu marido me deixava ir, nunca me incomodou... 
Porque no grupo eles falam de tudo, a gente aprendia muita coisa lá... (E. 
Bianca, São Lourenço do Sul, set./2013). 

 

Do mesmo modo, Magda, ao se referir ao grupo de mulheres e a farmácia 

caseira, afirma: 
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Nós tínhamos a farmácia caseira [...] plantamos até chá, a horta [...]. Tinha 
reunião sempre com a técnica do CAPA. Aí ela vinha pra fazer reuniões 
com a gente. Eu tinha que ir até lá a Bianca [...]. E as mulheres aqui da volta 
começavam a olhar... (E. Magda, São Lourenço do Sul, set./2013). 

 

Embora as atividades do grupo de mulheres da farmácia caseira dessem 

retornos positivos para todos os familiares dessas mulheres, quer dizer, a 

comunidade de forma geral ganhava com a presença da farmácia caseira, haja vista 

a inexistência de atendimento médico naquela localidade à época, muitas foram as 

críticas que ouviram, se não em suas próprias casas, naquelas dos vizinhos. A 

entrevistada Magda recorda que, conforme chegavam mais mulheres ao grupo, era 

comum ouvirem pelo trajeto de sua residência até o local de encontro – geralmente 

na propriedade da interlocutora Bianca – algumas falas desmotivadoras, como a do 

trecho abaixo: 

 

[...] os outros falavam a mulherada de novo... Mas nós não desistimos, nós 
não vamos ficamos pra trás... Muita gente ficou... Porque... Assim, “ah, não 
vou mais”. Muitas críticas na época... Aí acabou o dinheiro, acabou o 
projeto... Mas valeu pra nós, pra todo mundo, pode perguntar, valeu porque 
tem muita coisa que a gente tira e fica pra gente (E. Magda, São Lourenço 
do Sul, set./2013). 

 

Ao depoimento da interlocutora Magda, soma-se aqui o excerto da agente de 

desenvolvimento Luana ao avaliar esse processo, 

 

[...] a Cooperativa tenta trabalhar nesse sentido, na inserção das 
agricultoras nesses mercados. Mas tem muita questão cultural ainda. Aqui 
ainda existe muito essa questão de que é o marido que é o carro chefe, é 
ele que vai receber, é ele que vai sair de casa quando tem alguma reunião... 
Tem muito disso [...] (E. Luana, Pelotas, ago./2013). 

 

Percebe-se que, em grande medida (pois houve aquelas que, pela 

indisponibilidade de tempo, deixaram o grupo), este grupo de mulheres mantem-se 

até os dias de hoje, conformando o Grupo Ecológico Quevedos. De acordo com a 

entrevistada Rosa, “primeiro eu comecei na farmácia viva, mas depois fiquei no 

grupo” ecológico (E. São Lourenço do Sul, set./2013). Entretanto, é válido esclarecer 

que o grupo ecológico não se converte em uma transmutação do grupo de mulheres 

da farmácia caseira. A partir da fala das entrevistadas, foi possível aferir que as 

questões da agroecologia, ainda que discutidas minimamente pela técnica do CAPA 

nas reuniões para a farmácia caseira (relacionadas mais às práticas reprodutivas 
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que produtivas), chegaram em Quevedos pelos filhos dos agricultores e agricultoras 

que se formaram em técnicas de cultivo “alternativas”.  

De uma maneira geral, as interlocutoras revelam que, com as dinâmicas de 

aula dos filhos, eles passavam um período na escola, aprendendo novas técnicas, e 

um período em casa (metodologia de ensino conhecida como pedagogia da 

alternância112), quando praticavam as técnicas aprendidas na escola. Assim, 

inicialmente o grupo de mulheres da farmácia caseira, em função das necessidades 

dos jovens em aprender e ter uma área para a execução de seus trabalhos “de 

classe”, dispendeu um espaço na horta para que os filhos tivessem acesso à terra e 

“testassem” os conhecimentos adquiridos na escola. Á medida que as parcelas dos 

filhos na horta mostravam-se eficientes, os pais (os homens) foram se aproximando, 

o que, pouco a pouco, conformou o atual Grupo (misto) Ecológico Quevedos. 

Segundo a entrevistada Magda, 

 

Começamos com o ecológico nos anos 1990, quando um dos filhos foi 
estudar lá em Braga. Aí, ele trouxe muita coisa da ecologia junto. [...]. Isso 
foi antes da Sul Ecológica, bem antes nós já começamos a plantar produtos 
ecológicos... Começamos pra testar com ele [o filho], que tinha que fazer os 
trabalhos em casa. Nos primeiros anos foi isso... Na época, se produzia o 
ecológico e vendia aqui por perto. Não se vendia muito, era mais pra nós. 
Mas conseguimos experiência de como é que se produzia aquilo [...] (E. 
Magda, São Lourenço do Sul, set./2013)113. 

 

Fato interessante da presença dos filhos na horta e, logo, da comprovação da 

viabilidade das técnicas “alternativas” por eles empregadas para a produção – 

recorda-se que das dinâmicas da agricultura alternativa que tiveram origem os 

preceitos agroecológicos (CAPORAL, 2009) –, foi o paulatino acercamento dos pais, 

dos homens. Para a interlocutora Bianca, quando o esposo viu a expressão 

produtiva na horta das metodologias trazidas pelos jovens para a agricultura, não 



112 Segundo Nosella (2012), a pedagogia da alternância diz respeito às metodologias de ensino em 
que o educando tem de passar por tempo-estudo e tempo-comunidade no decorrer de sua formação 
profissional. Por exemplo, o aluno, após período de estudos na escola, leva os ensinamentos e os 
põem em prática na comunidade, ou na residência dos pais, retornando para a escola com os 
resultados (positivos ou não) do ensino prático executado. 
113 A interlocutora se refere a Escola denominada de FUNDEP (Fundação de Desenvolvimento, 
Educação e Pesquisa da Região Celeiro), mantida pelos movimentos sociais, como a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), 
cuja sede era no município de Braga, RS. Os filhos de alguns agricultores do Grupo Ecológico 
Quevedos foram convidados pelo CAPA para realizar a formação nesta escola. O curso durou três 
anos, no período de 1997 à 2000 – entre Tempo Escola e Tempo Comunidade. 
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teve dúvidas de que ali havia possibilidade de ganhos econômicos, se inserindo nas 

dinâmicas do grupo ecológico.  

A percepção de Rosa se aproxima, em grande medida, da fala da 

interlocutora Luana (agente de desenvolvimento). E aqui cabe um parêntese para 

refletir, a partir do entendimento de Luana, sobre a proximidade dos homens e das 

mulheres às dinâmicas agroecológicas: 

 

[...] é que essa questão toda da agroecologia, tá se expandindo muito... A 
mídia tem dado enfoque... Várias outras instituições, [...] de assistência 
técnica que não trabalhavam com agroecologia, hoje vêm a agroecologia 
como algo a ser trabalhado... E, isso, realmente tem trazido pessoas pra 
esse meio... Principalmente, tem trabalhado essa questão dos homens, que 
vem se aproximando mais. Eu vejo que, muitas vezes, é só com o viés 
econômico, não com a questão familiar, não com a questão do meio 
ambiente... Que é como a gente trabalha na agroecologia, a propriedade 
como um todo. A questão da água, a questão do solo... E o pouco que se vê 
trabalhado é mais o viés econômico, é uma coisa rentável... Aí tá todo 
mundo procurando... Todo mundo querendo cuidar da saúde. Tão 
procurando a agroecologia... Porque as mulheres vão conhecendo através 
da própria comunidade... Então ela vai conversar com uma amiga, com uma 
vizinha e vai falando do seu drama. Muitas vezes são famílias que 
trabalham com a produção convencional e tem os seus receios, querem dar 
pra sua família um produto de qualidade, um produto limpo. Outras famílias, 
que a gente já tem caso que tiveram problemas realmente com o uso de 
agrotóxicos... Então a mulher ela vai pelas beiradas, digamos assim, ela vai 
conversando, vai se abrindo com a vizinha e vai procurando pela 
comunidade saber, não pela questão financeira muitas vezes, que é a maior 
parte, na verdade, a maior parte, já que os homens têm esse olhar mais do 
financeiro e que não é de todo mal, porque a gente sabe que precisa ter um 
retorno financeiro também, mas não somente esse olhar financeiro... (E. 
Luana, Pelotas, set./2013). 

 

Porém, há que se ponderar que, embora as visíveis contribuições das 

dinâmicas agroecológicas à horta, na época não havia mercados para os produtos 

cultivados sem agrotóxicos. Magda recorda que, quando iniciaram com os sistemas 

de base ecológica em sua propriedade,  

 

[...] é, começamos o ecológico... Mas de primeiro era a batata a fonte mais 
forte [de renda], era a batata inglesa... Mas a batata também sumiu... Não 
tinha mais mercado, por causa dos outros de fora. A deles vinha mais 
bonita... E aí não tinha como, eles não queriam mais a batata daqui... Foi 
sumindo a batata, o milho... Só o fumo! Mas aí, como nós íamos plantar 
com os filhos tudo no ecológico? Aí fomos só pro ecológico. Depois que 
veio a Cooperativa. Aí nós tínhamos local pra vender mesmo, porque 
primeiro não tinha onde vender [...] (E. Magda, São Lourenço do Sul, 
set./2013). 
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Talvez pelos escassos mercados para os produtos ecológicos, além da 

dificuldade com a produção – demandava a mão de obra do plantio do fumo – é que 

o esposo de Bianca, logo, abandonou o grupo ecológico. No entanto, a interlocutora 

é enfática em afirmar que foi o seu esposo, não ela ou a família que deixaram de 

participar das reuniões da agroecologia pois, para ela, esta é uma consequência do 

grupo anterior de mulheres, da farmácia caseira. Segundo a agricultora Bianca, o 

plantio 

 

[...] ecológico, isso eu nem sei que ano foi... Primeiro o marido tava dentro 
daquele grupo, que depois não foi mais. Aí eu entrei no lugar dele. Eu que 
tinha interesse, sempre gostei do ecológico. Acho que começou com a 
filha... Que estudou e trouxe pra cá com os guris dos vizinhos. A gente era 
do grupo ecológico, mas antes a gente já era do grupo [de mulheres], já [...] 
(E. Bianca, São Lourenço do Sul, set./2013). 

 

Diante do exposto, se constata que a participação dessas mulheres nas 

dinâmicas da agroecologia antecede à formação/legalização da Cooperativa Sul 

Ecológica, a qual, desde o início, visa organizar a produção ecológica dos 

cooperados para comercializá-la nos mercados locais, e, mais recentemente, nos 

institucionais (PAA e PNAE). Por isto, se apreende que a inserção delas em práticas 

“mais sustentáveis” pouco incide em ambições meramente econômicas, mas, em 

grande medida, na expectativa de melhorar as condições de vida das suas famílias e 

comunidades – daí a necessidade de formar e manter grupos de discussão tanto no 

âmbito produtivo (técnicas de cultivo pouco degradantes e respeitosas com o 

ambiente natural e humano) quanto reprodutivo (relacionadas à saúde física e a 

segurança e soberania alimentar). 

Semelhante ao que ocorreu nos grupos ecológicos do Faxinal e Quevedos, na 

localidade Prado Novo, do município de São Lourenço do Sul, também houve a 

formação de um grupo de agricultores e agricultoras que visavam outros 

mecanismos produtivos, “mais sustentáveis”, para as áreas de lavoura. No entanto, 

ao contrário do que ocorreu nos grupos anteriores, no Grupo Ecológico Prado Novo 

não havia uma organização anterior, a exemplo dos grupos de mulheres 

supracitados. Segundo explica a interlocutora Vanda, o processo de criação do 

grupo Prado Novo 

 

[...] foi difícil... Isso aí foi há 11 anos atrás... Foi em julho que tinha a 
primeira reunião, que a gente decidiu que ia produzir orgânico... Uma 
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porque a gente usava muito veneno, tinha produção de batata e soja na 
época. Na batata usava aquele veneno forte, a gente sentia mal-estar, 
enjoo, dor de cabeça... Aí a gente pensou, mas isso aqui é pra nós?  Nós 
queremos isso aqui?... Foi a partir daí que a gente foi vendo que tinha 
mercado, fizemos uma reunião, uns três meses depois teve uma reunião em 
Pelotas para fundar uma cooperativa [...] (E. Vanda, São Lourenço do Sul, 
ago./2012) 

  

Concomitante à organização do Grupo Ecológico Prado Novo, no interior do 

município de São Lourenço do Sul, outros grupos em outros municípios do entorno 

de Pelotas foram também estruturados, a exemplo dos Grupos Ecológicos Monte 

Bonito e Francesa (Pelotas/RS). Nestes, as interlocutoras afirmam que a opção pela 

organização se deu em função da reafirmação das práticas já executadas nas 

propriedades. Do mesmo modo como ocorreu com as famílias rurais no interior de 

São Lourenço do Sul, em outras ruralidades também houve momentos de falta de 

insumos para produzir, alimentos para consumir e até mesmo água para hidratar o 

corpo e irrigar os cultivos. Para a entrevistada Angélica: 

 

[...] a gente sempre plantou alguma coisa. O esposo sempre gostou de 
produzir... Não era ecológico naquela época, mas já era com o mínimo 
possível de químicos... O esposo, a gente sempre gostou de produzir de 
uma maneira mais limpa... É o que tá em moda hoje né, produzir uma coisa 
mais limpa né [...] (E. Angélica, Pelotas, ago./2013) 

 

Na visão de Becker, Andersson e Medeiros (2013), foi justamente a partir do 

crescimento no número de grupos ecológicos no interior dos municípios da região de 

Pelotas que se originaram as primeiras associações, cooperativas, com fins de 

incentivar a produção em modelos “ecológicos” de cultivo e manejo e proporcionar 

locais de comercialização dos produtos obtidos através desses modelos “mais 

sustentáveis”.  

A primeira organização criada com esses fins foi a Associação Regional de 

Produtores Agroecologistas da Região Sul (ARPASUL) que, desde o ano de 1995, 

tem suas atividades instauradas através de pontos de feiras-livre114 nas cidades de 

Pelotas e Canguçu. Aqui é válido destacar que, entre as interlocutoras, há uma 

agricultora que participou desde o início da ARPASUL. Atualmente, Joana é 

partícipe dos grupos ecológicos no município de Pelotas. No entanto, anteriormente 



114 A respeito da importância das feiras-livres para a categoria social da agricultura familiar, ver Sacco 
dos Anjos et al. (2005). 
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à criação da Cooperativa Sul Ecológica, era no município de Canguçu que 

desenvolvia as atividades pertinentes à agricultura de base ecológica.  

É preciso ponderar que Joana, desde que iniciou os cultivos de base 

ecológica, a época da ARPASUL, recebia assistência da equipe técnica do CAPA. A 

esse respeito, a interlocutora assevera que “o CAPA que dava assistência pra nós, o 

técnico [...] ensinava [...] a gente sabia, mas quando tinha algum problema né [...] (E. 

Joana, Pelotas, set./2013). Diante deste trecho, percebe-se que, embora a presença 

da assistência técnica para os cultivos de base ecológica, a interlocutora se utilizava 

de seus conhecimentos empíricos para manejar e estruturar os trabalhos na horta. 

Conforme pode ser visualizado na figura 12, são recorrentes as situações em que 

elas, as agricultoras, fazem comentários esclarecedores aos técnicos a respeito das 

técnicas por elas utilizadas nos cultivos da horta, como o manejo dado as plantas 

consideradas invasoras nos cultivos agrícolas. 

 

 

Figura 12 – Agricultora esclarecendo os procedimentos empregados na horta. 
Fonte: acervo da autora (2012). 

 

Para Andersson, Mauch e Bezerra (2015), a partir da ampliação do cultivo de 

base ecológica, inúmeras famílias de agricultores e agricultoras se organizaram em 

grupos agroecológicos, havendo, assim, um significativo aumento do volume de 

produtos ecológicos cultivados. Dessa forma, a então proposta de feiras livres 

implantada pela ARPASUL não mais lograva absorver a crescente oferta desses 

produtos “limpos”.  

 O fato de boa parte de nossas entrevistadas serem protagonistas no 

movimento de fundação da cooperativa deflagra o anseio dessas mulheres por 
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inserir-se com respaldo junto aos mercados locais, bem como demarca a 

oportunidade de obter reconhecimento social através do trabalho realizado na horta. 

Sendo assim, se torna recorrente nas falas “eu sou fundadora lá”115, “sim, sim, nós 

somos sócios fundador, eu e ela aqui, ali tinha mais alguma, aí nós ficamos sócio 

fundador desde aquela época”116. Na visão delas, as verdadeiras “produtoras”, as 

que possuem experiência em cultivos mais “sustentáveis”, são elas. De acordo com 

o depoimento: 

 

Trabalhava desde criança... A horta é minha!... Porque tem a 
Cooperativa... Tem local pra vender... Desde o primeiro ano quando a Sul 
abriu, sempre entregamos produtos... [...] cenoura, abóbora, verduras, [...] 
(E. Magda, São Lourenço do Sul, set./2013 – destaques nosso) 

 

A importância da horta para as interlocutoras também aparece registrada no 

item 3 desta tese, que aborda os aportes teórico-metodológicos empregados no 

estudo. Neste, expressou-se que, embora a grande maioria das entrevistas tenha 

ocorrido nos espaços internos à casa, como a sala de estar e a cozinha, muitas 

foram as interlocutoras que nos convidaram a conhecer sua horta. A figura 13 

evidencia tal importância. 

 

 

Figura 13 – Agricultoras concedendo entrevista no espaço da horta (A e B). 
Fonte: acervo da autora (2013). 

  

Nota-se que a Cooperativa Sul Ecológica aparece como organismo 

centralizador das decisões tomadas pelos agricultores e agricultoras familiares 



115 E. Vanda (São Lourenço do Sul, ago./2012). 
116 Vale comentar que a entrevistada (E. Francisca, São Lourenço do Sul, set./2013) se refere a outra 
de nossas interlocutoras, a Flávia. 

A B 
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ecologistas a ela integrados. Atualmente, as oportunidades viabilizadas pela 

cooperativa aos cooperados aportam para além das esferas eminentemente 

produtivas, pois na visão agroecológica, a horta e a lavoura estão lado a lado.  

Sendo assim, Ide (2008, p. 75) relata que,  

 

A diversificação do processo produtivo, além de garantir a 
segurança alimentar, também proporciona a ocupação de força de trabalho, 
diferente da agricultura baseada no monocultivo. Isto racionaliza o trabalho 
da família, valoriza a participação da mulher e dos jovens nas atividades, 
principalmente de beneficiamento da produção, propiciando a agregação de 
valor aos produtos. Este conjunto de atividades torna a exploração 
agrícola mais sustentável. 

 

A partir das falas das interlocutoras, percebe-se que este processo de 

integração entre elas e os esposos nos sistemas produtivos, em verdade, não foi 

fácil. Pelo contrário, através de constantes diálogos é que elas lograram comprovar 

e viabilizar seus aportes aos sistemas produtivos, especialmente no tocante à 

diversificação de cultivos e uso de insumos ecológicos para dar cabo da produção 

de alimentos sem contaminantes. Rosa (E. São Lourenço do Sul, set./2013), diz que 

dificilmente conta com a participação do esposo nas dinâmicas da agroecologia. Do 

mesmo modo, Camila é incisiva em afirmar que nunca contou com a participação do 

esposo e, ele  

 

[...] no início [...] não gostava, até vou admitir, mas agora ele não fala mais 
nada, porque tá dando lucro, né! Aí ele fica quieto. O trato também era 
assim, eu não te incomodo na ferraria e tu não me incomoda nos 
ecológicos. Eu ouvi bastante críticas. Aí eu dizia, deixa eu, eu me viro. Se tu 
não quer ficar no teu canto, se tu não quer colaborar, não atrapalha (E. 
Camila, São Lourenço do Sul, set./2013). 

 

Talvez resida aí a importância atribuída às Declarações de Produtor 

Orgânicos emitidas pelo MAPA, juntamente à Cooperativa Sul Ecológica. Recorda-

se que, no ano de 2012, houve demandas legais a fim de comprovar a veracidade 

da produção orgânica. Neste processo, a Cooperativa também se converteu em 

Organismo de Controle Social (OCS – RS 03), promovendo, juntamente ao seu 

quadro social, os processos necessários à certificação orgânica. Tais processos 

possibilitaram, no ano de 2013, a inserção de parcela significativa dos agricultores e 

agricultoras vinculados à Sul Ecológica nos trâmites da certificação participativa 

engendrados pela Rede Ecovida.   
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Embora se saiba que a maioria dos cadastros tenha saído com nomes 

masculinos – haja vista que foram eles que responderam e assinaram os Cadastros 

de Produtor Orgânico concernente ao processo de certificação engendrado pela 

Cooperativa Sul Ecológica –, em meio ao universo empírico, a legalização da 

produção agroecológica foi recebida por parcela expressiva das interlocutoras como 

o reconhecimento do seu trabalho. Conforme consta na figura 14, elas exibem com 

orgulho sua Declaração de Produtor Orgânico – não raros foram os casos em que 

trataram de emoldurar tais declarações, as colocando em local de destaque na sala. 

Há também o caso de uma agricultora que colocou a declaração emoldurada 

ornando a mesa de café quando da confraternização de final de ano do grupo 

ecológico. Sempre que possível afirmam: “nós temos certificado!”117, “os nossos 

produtos ecológicos, eles têm [...] são certificados”118.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Valorização das agricultoras ao certificado de Declaração de Produtor Orgânico A) 
Confraternização de final de ano; B) Expondo a declaração emoldurada; e, C) A declaração 

compondo a mesa ornamentada da confraternização do Grupo Ecológico. 
Fonte: acervo da autora (2012).  

 



117 E. Carla (Arroio do Padre, set./2012). 
118 E. Angélica (Pelotas, ago./2013). 

B A 

C 
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Diante disto, se aponta que elas, guardadas as devidas proporções, 

visualizam nos processos de certificação da produção orgânica, notadamente 

aqueles executados por mecanismos participativos (ANDERSSON, MAUCH e 

BEZERRA, 2015; CALDAS, 2011), seu reconhecimento oficial de “agricultoras” de 

modelos de agricultura de base ecológica – atitude que fortalece seu “poder de 

dentro”, estimulando seu empoderamento individual. Ademais, pela comprovação da 

veracidade orgânica de seus produtos, não apenas o seu trabalho nas unidades 

produtivas foi “ratificado”, mas também potencializou sobremaneira sua inserção em 

outros mercados, a exemplo dos institucionais – temas que serão abordados na 

sequência.  

 

 

4.2.2 Principais programas e políticas para as mulheres nos espaços rurais 

 

 

A proposta que segue é a de aprofundar a discussão no que tange aos 

programas e políticas acessados pelas interlocutoras a partir de 2001119, quando da 

sua organização por meio da Cooperativa Sul Ecológica120. Neste sentido, serão 

discorridos os principais programas e políticas acessados pelas agricultoras e 

agroecologistas, os mercados institucionais (PAA e PNAE) e a certificação 

participativa da produção orgânica através do mecanismo de controle social para 

venda direta. 

Em relação à previdência social, é pertinente destacar a atuação proeminente 

da entrevistada Vanda, participante ativa do sindicato dos agricultores do município 

de São Lourenço do Sul, que engendrou esforços para exigir melhores condições de 

vida às mulheres rurais. Segundo sua fala: 

 

[...] eu participei quando a gente conseguiu... Isso foi há anos atrás, pra 
mulher se aposentar com 55 anos rural... Eu tive junto nesse movimento em 
Porto Alegre, no Gigantinho. Eles precisavam 30 mil assinaturas no RS e só 



119 De acordo com Siliprandi (2009, p. 143), foi “a partir de 2003, com a mudança do governo federal 
para uma proposta popular”, que se fortaleceram “uma série de políticas públicas” com o “enfoque de 
gênero”, “visando o empoderamento das mulheres rurais”. 
120 Em momento algum tem-se a ideia de desconsiderar as lutas travadas e as políticas públicas 
acessadas pelas mulheres no período anterior à 2001. No entanto, ainda que tais temas perpassem 
as teses aqui apresentadas, não revestem o foco do estudo. 
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no dia eles conseguiram 33 mil assinaturas pra mandar pra Brasília... Foi aí 
que começou aquele movimento... E aí... [pausa longa]. Por que até que 
isso foi pro congresso, até eles fazerem aquela... Isso eu me lembro... Aí, 
depois, os sindicalistas disseram que eles fizeram... As mulheres não 
apareceram nunca, não apareceram, ai eu não gostei (E. Vanda, São 
Lourenço do Sul, ago./2013) 

 

Uma das maiores críticas das mulheres que compõem a pesquisa tange à 

falta de valorização de seu trabalho, à invisibilização e ao não reconhecimento de 

seus esforços. Sabe-se que as mesmas vêm travando lutas a fim de garantir o 

reconhecimento e a sua inserção de forma justa na sociedade. Afora os 

“descontentamentos”, constata-se que essas lutas surtiram efeitos benéficos ao 

longo dos tempos para grande parte das mulheres rurais, reconhecendo seu papel 

enquanto trabalhadoras rurais. Brumer (2002, p. 57 – destaques da autora) assevera 

a respeito da previdência social para as mulheres rurais que: 

 

A Constituição de 1988, complementada pelas Leis 8.212 (Plano de 
Custeio) e 8.213 (Planos de Benefícios), de 1991, passou a prever o acesso 
universal de idosos e inválidos de ambos os sexos do setor rural à 
previdência social, em regime especial, desde que comprovem a situação 
de produtor, parceiro, meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e o 
pescador artesanal, bem como respectivos cônjuges que exerçam suas 
atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes 
(Constituição Federal, 1988, art. 195, § 8º). 

  

Embora as políticas públicas demandem processos excessivamente 

burocráticos na visão da grande maioria das interlocutoras, elas destacam que 

houve avanços importantes, tendo em vista que em períodos anteriores era bem 

mais difícil se obter esse tipo de reconhecimento institucional. No entanto, existem 

vários fatores condicionantes que ainda as preocupam, como o próprio fato de 

serem escassas as políticas direcionadas para as mulheres. 

De acordo com o interlocutor Norberto, 

 

[...] nunca teve tanta política voltada pro pequeno agricultor, de resgate, de 
inclusão, Quilombola, Indígena, Pesca Artesanal, que não existia. [...]. Se tu 
tem o PROAGRO, fez o PROAGRO MAIS121 pra pagar com recurso próprio, 



121 Consta no site do MAPA que o Proagro, criado pela Lei 5.969/1973, “garante a exoneração de 
obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada 
pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações”. Já o 
Proagro Mais, foi “destinado a atender os pequenos produtores vinculados ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) nas operações de custeio agrícola, que passou a 
cobrir também as parcelas de custeio rural e investimento, financiadas ou de recursos próprios, na 
forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)” (BRASIL, 1973; 1981). 
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mas se na hora de vender o produto não vale, tu tem o... Então tu tem uma 
serie de instrumentos que antes tu não tinha. Eu acho que tem um grande 
avanço na sociedade... Até 1988, o agricultor era um, não sei nem como 
definir assim... Se um homem se aposentava, ganhava meio salário mínimo. 
Com a constituinte de 1988, o homem passou a ganhar um salário mínimo e 
a esposa também. Então, hoje nós temos o [Programa] Luz pra Todos122, ou 
seja, o agricultor também já tem acesso a luz, sem precisar pagar. [...] 
Então são avanços que estão vindo de forma lenta, crescente. Eu acho que 
vai vir mais políticas pra isso, outras ainda em formação. Eu tenho uma 
grande esperança agora nos serviços ambientais [...]. Olha, acho que a 
agroecologia123 tem avançado muito devagar assim, no debate da inclusão 
da mulher, eu te diria hoje que a política afirmativa mais positiva que tem 
pra mulher pra mim é o Bolsa Família124, é disparado o melhor exemplo, é 
uma verdadeira revolução silenciosa, a mulher com dinheiro podendo se 
definir (E. Norberto, Pelotas, set./2013). 

 

Visualiza-se no depoimento acima que há certa quantidade de políticas que 

são direcionadas às populações rurais. No entanto, pouca atenção estas dispendem 

ao gênero feminino (SILIPRANDI, 2009). 

Como forma de amenizar a falta de programas e políticas voltadas às 

mulheres, podemos citar o Programa Bolsa Família, do Governo Federal. Nesse 

Programa as mulheres foram elegidas para ser as titulares e responsáveis legais do 

benefício. Em pronunciamento a presidenta Dilma Rousseff informa que cerca de 

93% dos cartões do Bolsa Família estão nas mãos de mulheres (BRASIL, 2013). 

Essa decisão guarda relação com o interesse de criar um mecanismo de 

emancipação e construção de autonomia, reduzindo a dependência econômica de 

grande parte das mulheres, assim como visando garantir que o recurso possa 

efetivamente atender as demandas das crianças. Quer dizer, para Lavinas, Cobo e 

Veiga (2012), a identificação das mulheres como beneficiárias nominais da 

transferência, no âmbito das relações de gênero, traduz a noção de que essas são 

mais qualificadas e capacitadas a prover o uso mais eficiente e efetivo do recurso – 

que é relativamente pequeno –, evitando desperdícios e desvios (usos indevidos). 

Neste sentido, cabe afirmar que, se por um lado tal iniciativa pretende 

assegurar a proteção das crianças e equalizar a distribuição de poder nos lares, por 



122 Ver, a propósito, Decreto 4.873 de 11/11/2003 (BRASIL, 2003b). 
123 Para maiores informações a respeito da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, 
ver Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012 (BRASIL, 2012). 
124 O Bolsa Família é para o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), “um programa de 
transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza 
em todo o país” e “integra o Plano Brasil Sem Miséria”, tendo por “foco de atuação os milhões de 
brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 77 mensais”, se baseia “na garantia de renda, 
inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos” (BRASIL, 2015b). 
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outra parte, reforçam os clássicos papéis de gênero, pois reafirma que o lar e as 

crianças são de responsabilidade das mães. 

Outro importante programa que vem buscando evidenciar a situação posta as 

mulheres rurais é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(PLANAPO). Instaurado no ano de 2012, o PLANAPO (BRASIL, 2012, p. 221) afirma 

que as mulheres,  

 

[...] têm maior presença nas atividades de criação de aves e pequenos 
animais, na horticultura, na floricultura, na silvicultura e na lavoura. No 
entanto, apesar de formarem quase a metade da população rural (47,9%), 
representarem 52,3% da população economicamente ativa (IPEA) e 
comporem 18% do total de pessoas responsáveis pelo domicílio, a 
valorização e o reconhecimento da produção das mulheres na agricultura 
ainda segue como desafio. 

 

Por isto é que nos últimos anos o Governo vem instaurando mecanismos que  

concedem às mulheres maior espaço da esfera pública e ampliam sua participação 

nos espaços de decisão. Entre as políticas direcionadas para as mulheres rurais 

acessadas pela Cooperativa Sul Ecológica, o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) são os mais 

expressivos. Para Álvaro, “[...] a maior fatia dos mercados é o PAA e o PNAE aqui 

na região sul”. Sobre este, Luana também assevera que, 

 

[...] na Sul Ecológica, a gente tenta aproximar ao máximo o trabalho com as 
mulheres devido, principalmente, a esses mercados institucionais terem um 
certo limite, terem a exigência de ter mulheres na listagem.. Então a 
Cooperativa tenta trabalhar ao máximo com as agricultoras também, devido 
a essa exigência né. Como, por exemplo, o PAA de doação simultânea, tem 
um limite de agricultores e tem uma exigência de tantos agricultores... Mas 
na própria Cooperativa já se tentava ter um trabalho de inclusão das 
mulheres... Elas já vem participando desde a fundação da Cooperativa né 
[...] (E. Luana, Pelotas, ago./2013). 

 

No que tange ao PAA – elaborado pelo governo federal no bojo do Programa 

Fome Zero (PFZ)125 e operacionalizado a partir do ano de 2003 (SCHIMITT e 

GUIMARÃES, 2008) –, é válido destacar que o mesmo gerou uma série de 

inovações centradas na produção local e familiar, não apenas por dispensar a 

licitação no momento das aquisições dos produtos, mas por garantir mercado para a 



125 Segundo Silva (2010, p. 16), o PFZ prevê, entre outros, o acesso diário e digno de todas as 
pessoas à alimentos em quantidade e qualidade suficientes “para atender às necessidades 
nutricionais básicas e à manutenção” de sua saúde. 
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agricultura familiar, promover a diversificação produtiva, incitar a articulação entre 

produção e consumo, fomentar uma metodologia de formação de preços 

referendados nas oscilações dos últimos anos para dado produto em determinada 

região – o levantamento de preços ocorre a nível local –, dentre outros.  

Entretanto, para Álvaro, nem todas estas inovações se confirmam na região 

de Pelotas. De acordo com ele, “o mercado institucional não tá sendo compensador, 

[...] o mercado convencional tá sendo melhor... Ele é baseado no preço dos últimos 

três anos, com uma pesquisa na CEASA [Central de Abastecimento do Rio Grande 

do Sul]... Então o preço não é estimulante [...]”.  

Semelhante a Álvaro, as interlocutoras demonstram certo desânimo às 

dinâmicas dos projetos de PAA. Parcela significativa delas expressou de maneira 

enfática as dificuldades em avançar com os modelos de agricultura de base 

ecológica em suas propriedades justamente pelos limites que estas políticas 

públicas ainda enfrentam. Dentre os limites, as interlocutoras destacam os atrasos 

nos pagamentos dos projetos do PAA (média de 03 meses) e a demora na 

renovação (período de até um ano entre o término de um projeto e o início do outro), 

tidos por elas como fatores que desmotivam muitos cooperados a seguirem nas 

práticas agroecológicas. Com a demora na renovação do projeto ou dos 

pagamentos, muitas vezes, elas têm de comercializar seus produtos através de 

mercados “convencionais” (atravessadores), para não os perder.  

Tendo em vista tais entraves, Flávia é veemente em afirmar que raramente 

aconselha outras pessoas a principiarem a transição agroecológica, especialmente 

àquelas que o fazem notadamente pelo viés econômico – de inserção nos mercados 

institucionais –, pois, segundo a agricultora,  

 

[...] o baque que se teve agora, a gente tava com medo... A gente não 
conseguia renovar o projeto... Muita insegurança... Eu não dou a receita pra 
ninguém, porque senão... E isso tá sempre ocorrendo. Então não dá pra 
incentivar muito as outras pessoas... Vá que uma hora dessas, esse projeto 
[PAA] não seja renovado... Este aí rolou um ano pra ser renovado. Agora tá 
renovado o projeto. Mas deu muito atraso nos pagamento... Tá difícil, a 
gente não consegue evoluir, porque tá lá produzindo... e a maioria é produto 
perecível... Então, tá sempre com perdas, alguma coisa sempre se perde... 
(E. Flávia, São Lourenço do Sul, set./2013). 

 

Apesar dos percalços na condução dos projetos, no balanço geral a avaliação 

feita pelos agricultores é positiva. Neste sentido, o fato dos projetos perdurarem 12 

meses permite aos agricultores planejar-se tanto em relação ao que e quanto será 
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produzido, quanto em relação à expectativa de renda decorrente e, por conseguinte, 

do seu uso. Flávia argumenta que a cada renovação dos projetos de PAA tem uma 

nova expectativa de continuidade, de trabalho certo, de renda garantida. Para ela, se 

não fossem os mercados institucionais, dificilmente encontraria alternativa 

equivalente para comercialização dos produtos cultivados em sistemas de produção 

de base ecológica, visto que “pela distância nossa, [...] aqui não dá pra gente fazer 

feira126” (E. Flávia, São Lourenço do Sul, set./2013) – caso recorrente para a maioria 

das entrevistadas.  

Outra agricultora que vê nos mercados institucionais grande viabilidade de 

escoar seus produtos é Rosa que, segundo suas palavras, o “que estou vendendo é 

meu” (E. Rosa, São Lourenço do Sul, ago./2013).  Para Angélica, um dos fatores 

que contribuiu para tomada de decisão em participar dos projetos de PAA é a 

relação dialógica que existe entre os agricultores e agricultoras de base ecológica e 

a representação da cooperativa.  

 

Por exemplo, eu quero produzir abobora, feijão, batata... Eu vou que fazer 
um planejamento né, que é feito pela gente com o grupo né... Dependendo, 
se faz esse planejamento duas, três vez por ano... Depende como é que tá 
de projetos. A gente se conversa no grupo, porque eu não posso chegar e 
querer plantar 10.000 pés de repolho e querer que a Cooperativa escoe 
toda essa produção né. É tudo planejado, a gente tem um grupo e a gente 
faz o planejamento. Cada um tenta produzir um pouco de cada coisa né, pra 
não ser só um a querer produzir o que é mais conveniente [...] (E. Angélica, 
Pelotas, ago./2013). 

 

Ademais, outro ponto que ganha expressão na avaliação dos agricultores diz 

respeito à possibilidade de participar na definição dos preços pagos no mercado 

institucional do PAA. Quer dizer, embora a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB) tenha como referência inicial a média do preço pago por espécie de 

produto nos últimos três anos, em grande medida, ela também considera a sugestão 

de preço indicada no projeto (elaborado no PAANET). No caso da Sul Ecológica, 

esses preços são acordados entre os agricultores – que se embasam nos seus 



126 As feiras  organizadas pela ARPASUL em Pelotas e Arroio do Padre são regradas tanto a nível de 
grupo, como de produtor individual. Para os agricultores e agricultoras do município de São Lourenço 
do Sul, é inviável associar-se à ARPASUL, em virtude das distâncias percorridas e da maior 
necessidade de mobilização dos grupos ecológicos para promover o atendimento da produção 
destinada à feira. Geralmente, eles entregam seus produtos para a Cooperativa Sul Ecológica, para 
comercialização nos mercados institucionais, ou promovem feiras itinerantes, como ocorre com o 
Grupo Ecológico do Prado Novo. 
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custos, nos projetos anteriores e na expectativa de ganho – e definidos em 

assembleia127, conforme se pode ver na figura 15, 

 

 

Figura 15 – Aprovação, em assembleia, do projeto do PAA. 
Fonte: acervo da autora (2012). 

 

Além da possibilidade de comercialização dos produtos de base ecológica, 

produzidos pelas agricultoras que compõem nosso universo empírico, para o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), tem-se, também, a perspectiva de 

comercialização junto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Este 

programa, por sua vez, possui mais de cinco décadas de atuação e, em anos 

recentes (2009), passou por significativas transformações128. De acordo com 

Andersson, Mauch e Bezerra (2015), o PNAE visa a aquisição de produtos da 

agricultura familiar, preferencialmente agroecológica, para os repassar à 

alimentação dos escolares de dada região. Para tanto, tal programa deve utilizar, no 

mínimo, 30% do volume dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento para 

a Educação (FNDE) para a alimentação escolar. Outrossim, deve priorizar, segundo 

Diniz et al. (2013, p. 277),  

 

a aquisição de produtos da sociobiodiversidade [...], compreendendo o uso 
de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os 
hábitos alimentares saudáveis; o apoio ao desenvolvimento sustentável, 



127 Para mais informações a respeito da operacionalização do PAA, ver Manual Operacional e de 
Orientação ao Programa de Aquisição de Alimentos (MDS, 2010). 
128 Ver a propósito, Altemburg (2014). 
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com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, 
produzidos em âmbito local129 e preferencialmente pela agricultura familiar e 
pelos empreendedores familiares rurais. 

   

Interessante é a colocação que Álvaro faz a respeito do PNAE. De acordo 

com ele, embora o “PNAE”, adquira “30%” dos produtos destinados a alimentação 

dos escolares “da agricultura familiar, preferencialmente orgânico”, para melhorar 

sua eficácia, deveria adquirir esses 30% obrigatoriamente da agricultura orgânica, 

deixando os “outros 70%”, para a agricultura familiar (E. Álvaro, Pelotas, ago./2012). 

Quiçá a fala de Álvaro se expresse na histórica participação dos grupos ecológicos, 

sobretudo os do município de São Lourenço do Sul, em projeto piloto de alimentação 

escolar. A este respeito a agricultora Regina, participante do Grupo Ecológico Prado 

Novo, aclara que  

 

[...] foi assim, no final de 1999... Em julho de 2000, nós já estávamos com 
um plano piloto na merenda escolar do [da escola] Cruzeiro do Sul, né, com 
apoio do governo do estado na época, [...], e a diretora da escola, parceira 
também, conhecia o pessoal do CAPA... E, então, botamos esse plano 
piloto lá com a merenda orgânica, né. Aí era o tal de sopão orgânico, e foi 
onde a gente começou mesmo a trabalhar. Doze anos agora. [...] tinha 
outros grupos já, mais antigos que trabalhavam a agroecologia né, porque 
era onde essa ONG, ela tinha sede em São Lourenço. Hoje ela tem em 
Pelotas. Mas naquela época era aqui em São Lourenço. Ela tinha mais dois 
ou três grupos aqui na cidade. Então, cada semana era um grupo que fazia 
essa merenda. Mas começou tudo com esse plano piloto da... Era, foi onde 
deu o pontapé. Foi essa a escola veio com esse projeto [...] foi onde se 
começou com os sucos e os doces também, que também estavam incluídos 
na merenda (E. Regina, São Lourenço do Sul, ago./2012). 

 

 Como se pode visualizar, a trajetória das interlocutoras na agroecologia é de 

anos, não apenas no tocante aos aspectos reprodutivos, já legitimados como delas, 

mas especialmente nos produtivos, nos quais desenvolvem estratégias de 

reprodução social para além do grupo familiar, pois interferem nas dinâmicas da 

comunidade. Os alimentos mais frequentes destinados ao projeto piloto de 

alimentação escolar eram justamente os produtos da horta, geralmente de 

responsabilidade das mulheres. Dessa forma, o que antes se destinava unicamente 

ao autoconsumo, proporcionou melhoras na alimentação (em quantidade e 

qualidade) das crianças da escola da cidade.  



129 Nota-se que a caracterização do PNAE tem relação, a nosso ver, com as dinâmicas produtivas e 
reprodutivas das mulheres rurais foco deste estudo. 
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Com o tempo, tal projeto piloto inseriu-se nas demandas do PNAE, 

assumindo status de política direcionada ao público da agricultura familiar, 

especialmente da agricultura familiar de base ecológica (BECKER, 2013). Assim, o 

que antes era uma iniciativa pontual, que se articulava em meio a relações de 

proximidade e cuja comprovação da natureza agroecológica dos produtos pautava-

se na confiança estabelecida entre a diretora da escola (responsável pela compra 

dos produtos) e os agricultores fornecedores, transmutou-se para um processo 

significativamente mais burocrático. Com a nova conformação dada pelo PNAE, 

tornou-se necessária a comprovação dos agricultores enquanto pertencentes a 

categoria social da agricultura familiar (realizada através da apresentação da DAP), 

bem como da garantia da qualidade orgânica do produto (certificado de produtor 

orgânico ou declaração de produtor orgânico, concedidos, respectivamente, por 

certificadora convencional e/ou participativa e por organismo de controle social).  

No que se refere à Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), esta é um 

documento normalmente emitido pelo escritório do sindicato ou pela Emater, 

localizados, geralmente, na sede dos municípios. Para a emissão da DAP, é 

imprescindível que o agricultor ou a agricultora, ou ambos, desloquem-se de suas 

propriedades em direção à cidade, munidos de documentos de identificação 

pessoal, certidão de casamento, titulação da terra, entre outros.  

É importante comentar que a maioria dos casos, são os homens que solicitam 

a DAP e não as mulheres – influências do “poder sobre” (FOUCAULT, 1983). Isso 

ocorre resumidamente por duas razões: primeiro porque grande parte das mulheres 

até pouco tempo não tinham documentos de identificação pessoal, em segundo, e 

não menos importante, porque normalmente é o homem que se encarrega pelas 

atribuições públicas. Quando existe a necessidade de ir à cidade, um precisa ficar 

tomando conta da propriedade, responsabilidade que recai sobre a mulher. Tal 

situação se expressa nas já citadas oposições binárias, as dualidades de Bourdieu 

(2012) e Hall (2005), através das quais são estabelecidos os espaços públicos, 

visíveis, produtivos como dos homens, e os espaços privados, invisíveis, domésticos 

como das mulheres.  

Essa primazia dos homens em relação à titularidade da DAP, em grande 

medida, afeta a participação das mulheres em algumas políticas públicas, a exemplo 

dos mercados institucionais (SILIPRANDI e CINTRÃO, 2011). Sobre este tema, a 

agente de desenvolvimento Luana observa que, 
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[...] tem aquela questão né, tu trabalha com a mulher, ela é beneficiária, ela 
não tá na DAP, ela não conta como uma família beneficiária... Então a gente 
se depara com esses limitantes... Que é isso, tá no cultural daquela família 
que é o marido que vai. Ele não colocou a mulher na DAP, mas ela quer 
trabalhar, ela quer diversificar, mas ela não está na estimativa dos 40% [do 
projeto do PAA] porque ela tá... Como pra fazer a DAP o agricultor tem que 
se deslocar até o centro da cidade, então ele vai ter que procurar ou 
SINTRAF [sindicato] ou a própria Emater/RS pra fazer a DAP. E aí tem essa 
questão financeira, porque são duas pessoas que vão ter que sair de casa... 
Sem contar os gastos pra ir até o centro da cidade, como o dia perdido, 
porque, se for sair os dois de casa, quem vai tomar conta da casa? Quem 
vai fazer os afazeres? Então tem esse, essa questão financeira também, e 
tem essa questão de que eu que acesso, eu que vou no banco eu que vou 
receber, pra que eu vou precisar levar a minha mulher junto? Ela fica em 
casa, tem isso também né [...] (E. Luana, Pelotas, ago./2013). 

 

A fala da interlocutora Luana expressa certa incongruência nos projetos do 

PAA e, também, nos do PNAE, pois se sabe da valorização dada, por parte do 

governo, para aqueles projetos que contenham, em sua maioria, nomes de 

mulheres. De outro modo, não há por parte das organizações da agricultura familiar, 

o mesmo entendimento, tanto que a DAP, documento essencial à comprovação dos 

agricultores como “agricultores familiares”130, são preenchidas com o nome dos 

homens, não delas.  

A justificativa para a ausência das mulheres, por um lado, é apresentada por 

Luana no trecho acima. Por outro, deve-se à visão de mundo e às rotinas dos 

técnicos de tais instituições que naturalizam essa situação e pouco imprimem 

importância para as mulheres rurais, não solicitando aos esposos a documentação 

delas para a emissão da DAP. Por esse ponto de vista, as mulheres seguem 

invisibilizadas e discriminadas. A agricultora Angélica comenta que quando 

 

[...] compramos nossas terras pelo Crédito Fundiário. É uma propriedade de 
20ha... Mas aí como valor não dava pra um só comprar, a gente [ela e o 
esposo] comprou 10ha e as outras 10ha, foi a filha. [...] foi muito dificultoso 
pra gente poder adquirir. Como a gente teve que dividir com a filha... 
Quando a gente encaminhou esse projeto, que é via Emater, a Emater 
praticamente barrou né, porque eles não admitiam que uma mulher pudesse 
comprar uma propriedade e pudesse tocar. O próprio técnico de lá disse 
que a mulher ou dependia dos pais ou dependia, quando casasse, do 
marido. O técnico da Emater fez esse comentário... E aí, naquela época, a 
gente teve que emancipar a filha, porque ela era menor ainda, e aí a gente 
largava os papéis lá [na Emater]... A gente largou a certidão dela e a de 
emancipação, assim, e ele nem se deu o trabalho de olhar. E aí como a 
gente tava querendo muito comprar essa terra, a gente dava muito em cima 



130 Lei Federal n.º 11.326/2006 (BRASIL, 2006). 
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né, e aí ele não tinha nem examinado os papéis que ela tinha certidão de 
emancipada. Eu acho que é muita discriminação por ser mulher... Foi uma 
batalha [...] (E. Angélica, Pelotas, ago./2013) 

 

Magalhães (2009) assegura que as próprias instituições, como aquelas que 

desempenham os serviços de assistência técnica, em muito contribuem na 

manutenção da reclusão das mulheres no interior das “casas”. Mesmo que não 

esteja no centro de nossa discussão, podemos mencionar o próprio perfil da 

assistência técnica para o meio rural. De acordo com a agricultora Magda, por anos 

as instituições de assistência técnica excluíram as mulheres da formação 

“produtiva”, delegando a elas cursos de corte e costura, bordado, crochê, tricô, 

cozinha que, embora essenciais à reprodução social das famílias, pouco 

incentivavam à participação delas em outras esferas que não a doméstica. Ainda 

para Magalhães (2009 p. 285-286), “o acesso às novas tecnologias” foi e ainda é 

notadamente “condicionado pelas relações de gênero”. Apesar de na visão da 

assistência técnica serem os homens, chefes de família, os decisores que 

incorporam as inovações, não raro, admitem haver influência das mulheres no que 

tange à tomada de tais decisões. Nesta perspectiva, Norberto é enfático em afirmar 

que, 

 

[...] vamos por etapas... Assim ó, eu te diria assim, na minha convivência, 
assim é muito masculina. O agricultor é um, como é que eu vou te explicar, 
acho que é um dos últimos segmentos, não sei se esse termo é apropriado, 
a onde se dá as mudanças de valores culturais, de questão de gênero, por 
exemplo, apesar de que... Apesar de que, na maioria das vezes, o agricultor 
não faz nenhuma tomada de decisão de vulto sem consultar a esposa. Isso 
independente do lugar onde eu trabalhei, sempre foi assim (E. Norberto, 
Pelotas, set./2013). 

 

A fala de Norberto nos remete a uma discussão frequente no campo da 

agricultura familiar, visto que embora pareça ser o homem o único na tomada de 

decisão, sabe-se que as mulheres estão ali presentes e possuem voz nos espaços 

decisórios que tangem às dinâmicas da propriedade (MADAIL e LANGE, 1998). 

Diante de questões como esta é que, nos dias de hoje, nota-se que não apenas os 

projetos de PAA vislumbram maior incidência de nomes e CPF’s femininos, como 

também outros programas e projetos assim o fazem, a exemplo do PNAE e dos 

projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), os quais têm reservado 

essa preocupação. Álvaro comente que para aprovar projetos com este fim, se faz 

necessária a participação das mulheres, haja vista que esta perfaz  
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um dos requisitos também. Desses projetos de ATER, também é, tem um 
requisito que diz que tem que ter, no mínimo, 40% das mulheres e de 
jovens. Como o do PAA, que também tem que ter esse mínimo de 40%. É 
exigido em lei e, isso, isso estimula. Eu acredito que sim, embora nesse 
passado eu já tenha visto a mulher sempre muito presente, mas eu acredito 
que estimula mais né, se a gente começa a trabalhar o nome delas, elas 
começam realmente a se enxergar e fazer parte (E. Álvaro, Pelotas, 
ago./2012) 

 

A luz dessas questões, há que se compreender que, mesmo que nas políticas 

públicas a obrigatoriedade da inserção das mulheres tenha se dado de forma 

verticalizada, elas representam um começo para a garantia da reafirmação desse 

grupo, levando a transformações no campo a fim de romper, ainda que 

minimamente, as discriminações de gênero vivenciadas, sobretudo, pelas mulheres 

rurais. Para Luana, essa é uma oportunidade para mudanças de concepções posta 

pelos programas desenvolvidos pela Cooperativa Sul Ecológica. Na visão da 

interlocutora, 

 

[...] eu acho que isso tem ajudado... Porque, essa questão do governo ter 
esses limites [mínimo de mulheres no PAA, projetos de ATER], ter essas 
exigências... Porque tu tá fazendo com que as mulheres... Mas é verdade... 
Faz elas começar a se perguntas, porque eu não posso estar na DAP?  
Porque eu não posso estar, então eu quero participar disso, eu quero 
participar desse processo... Então, se vê que elas estão correndo atrás, tão 
renovando as suas DAP, tão indo junto (E. Luana, Pelotas, ago./2013). 

  

Outra política que se apresenta às instituições, notadamente àquelas de 

produção de base ecológica, como é o caso da Cooperativa Sul Ecológica, é a 

necessidade de proceder a certificação orgânica dos agricultores e agricultoras. 

Atualmente, nos projetos dos mercados institucionais, se há a comercialização de 

produtos ecológicos/orgânicos, além da DAP para comprovar a categoria social em 

que o agricultor ou a agricultora se enquadra, há que enviar, também, a Declaração 

de Produtor Orgânico (para aqueles que tem a certificação a partir de uma OCS, 

que, nesta situação, reveste-se na própria cooperativa) ou o Certificado de Produtor 

Orgânico (para os que se inserem em processos de certificação participativa, a 

exemplo da Rede Ecovida). De acordo com Álvaro, 

 

[...] outra coisa interessante ai das políticas é que a gente também 
conseguiu se cadastrar pelo Ministério da Agricultura, Abastecimento e 
Pecuária como um Organismo de Controle Social... Então isso, pra nós, foi 
muito importante, dessa luta que teve... Hoje a gente consegue exercer 
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perante a lei e ter essa recompensa de 30% de valor agregado no 
produto131. Desde não sei que ano é obrigado estar cadastrado ou 
certificado nessas entidades pra poder ser reconhecida e ter isso [o 
certificado e/ou declaração], principalmente no PAA. A gente vê que até na 
Feira, que é um mercado de venda direta, se não tem isso e tu dizer que é 
orgânico pode ser punido, e não é isso que a gente quer (E. Álvaro, Pelotas, 
ago../2012). 

 

Apesar dos problemas vivenciados, as agricultoras relatam o entusiasmo com 

a produção de base ecológica, alegando que, a partir desta, possuem maior poder 

de decisão no âmbito familiar.  Observa-se a apropriação dos poderes, que Foucault 

(1983, 1984) traduz em “poder de dentro” e “poder com”. Recordando dos níveis do 

empoderamento, individual e coletivo, se apreende que no início da expressão dos 

cultivos de base ecológica, a preocupação delas incidia na alimentação das famílias 

e que, à medida que avançam nas fases da transição agroecológica e ascendem 

nas dinâmicas da sustentabilidade, culminam em formatos de poder para além do 

“eu”, quer dizer, desenvolvem seus poderes com, tão próprios do nível coletivo do 

empoderamento. 

Disto resulta que os obstáculos para as dinâmicas produtivas são 

notadamente atenuados para aqueles que estão na agricultura de base ecológica, 

bem como inseridos em uma cooperativa, como a Sul Ecológica, haja vista as 

transformações na lógica familiar – se antes a pequena produção era, de certa 

forma, insignificante, agora ela também garante a segurança e a soberania alimentar 

das comunidades próximas, incluindo os centros urbanos. Para a agricultora Magda, 

os produtos por ela cultivados 

 

[...] vai tudo pras escolas, pro fome zero... O que a gente produz vai. São 
exigentes, mas demais não, porque depende pra que programa eles vão. 
Pros colégios, eles querem uma coisa, porque os alunos, são as 
merendeiras que aprontam isso... Ninguém mais quer coisinha pequena pra 
aprontar... Nem a gente quer... (E. Magda, São Lourenço do Sul, set./2013). 

 

Nota-se que os passos das interlocutoras não param por aí. Elas querem 

transcender fronteiras, conhecer outras experiências, reivindicar reconhecimento em 

outros espaços para além dos mercados institucionais, para além da Cooperativa 

Sul Ecológica. Sendo assim, a proposta que se desenha na sequência tem por 



131 Há nos preços pagos pelo governo federal aos produtos da agricultura familiar um sobre preço de 
30% do valor original para aqueles produtos certificados como orgânicos. 
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intuído evidenciar a atuação dessas mulheres em outros espaços que não somente 

o doméstico e/ou produtivo. 

 

 

4.3 Importância da agroecologia para as mulheres rurais 

 

 

“[...] porque a gente experimentou essa caminhada, a da agroecologia. É 
coisa séria. Já construímos, ainda estamos construindo. Já conseguimos 
ajuntar muita gente pra esse fim. Não fomos só nós, aqui, que achou [a 
agroecologia] muito importante. Muita gente achou. E acha! Porque sempre 
vem. A gente se reúne, se encontra com outras pessoas, muda de ideia, vê 
outras ideias melhores. É como a minha amiga sempre diz: “se não fosse 
isso aqui, a gente não chegava lugar algum...” (E. Francisca, São Lourenço 
do Sul, set./2013). 

 

 Chegando ao final das discussões propostas, se torna indispensável refletir a 

respeito da inserção das mulheres agricultoras, as quais representam o universo 

empírico da pesquisa, não apenas nas questões produtivas e reprodutivas atinentes 

à propriedade rural, mas, especialmente, no cenário mais amplo, de caráter político. 

Aqui chegou-se ao momento de dimensionar o nível político do empoderamento 

dessas mulheres, as manifestações dos seus “poderes para”. Em outras palavras, 

como e de que forma elas renunciam certos tipos de poder, notadamente o “poder 

sobre”, em detrimento de processos mais democráticos de vivência e convivência, 

próprios do “poder para” (poder gerador, produtivo, criativo, facilitador e que abre 

possibilidades e ações sem dominação). No entanto, há que se considerar que tais 

manifestações de poder e dos níveis do empoderamento ocorrem em meio aos 

dados processos de transição agroecológica e dinâmicas crescentes da 

sustentabilidade.  

O que se sabe é que parcela significativa das interlocutoras participa da 

Cooperativa Sul Ecológica desde a sua fundação, acessam os mercados 

institucionais, como PAA e PNAE, e possuem a certificação de suas áreas de cultivo 

em conformidade com a legislação da produção orgânica (Lei Federal n.º 

10.831/2003). Sabe-se também, que a trajetória delas até os dias de hoje nos 

sistemas de produção de base ecológica, não ocorreu passivamente, pois muitos 

foram os esposos, os homens, que, a depender de cada caso, desvalorizavam as 

atividades por elas desempenhadas, a exemplo da manutenção da horta (nos 
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intervalos do cultivo do fumo), a farmácia caseira (“e lá se vão as mulheres”), a 

organização da casa, entre outras que triplicavam sua jornada de trabalho, ao invés 

de ratificar sua importância para os espaços rurais. 

Como forma de se valorizar, essas mulheres optaram por “sair de casa”, indo 

além das reuniões dos grupos de mulheres (à época da farmácia caseira) e dos 

grupos ecológicos. Em verdade, elas reivindicaram espaço nas diretorias das 

cooperativas, sindicatos, associações, nos grupos comunitários, nas comunidades 

religiosas, afim de serem vistas e ouvidas, de participarem das tomadas de 

decisões. A esse respeito, é que esta subseção discorrerá. 

 

 

4.3.1 As mulheres e a agricultura de base ecológica 

 

 

Nas subseções anteriores, foram apresentadas as trajetórias das mulheres 

rurais, na maioria agricultoras ligadas a agroecologia, que compõem o universo 

empírico da pesquisa. Conforme se pode constatar, elas estão presentes em grande 

parte das dinâmicas produtivas em suas propriedades, “auxiliando” os esposos, os 

homens da família nas atividades atinentes à lavoura. Do tempo que lhes “sobra” 

das atividades da lavoura é que logram disponibilizar mão de obra para “seus” 

cultivos, a exemplo da horta, onde desenvolvem atividades indispensáveis à 

manutenção do grupo familiar, relacionadas diretamente à sua segurança e 

soberania alimentar – produtos em qualidade e em quantidades, livres de 

contaminantes e cultivados sem degradar o ambiente natural, bem como o humano. 

É ainda desta “sobra de tempo”, que elas desempenham as funções relativas à 

“casa”, como lavar a louça e a roupa, limpar a casa, preparar os alimentos que serão 

servidos nas principais refeições, sem qualquer “ajuda” dos homens pois, os 

serviços da “casa”, é com elas. 

Outrossim, quando da aproximação dessas mulheres às dinâmicas da 

agroecologia em si, as quais tiveram início pela conformação do grupo de mulheres 

em prol da farmácia caseira e, logo, de novas técnicas produtivas menos 

degradantes – originando os atuais grupos ecológicos, especialmente no interior do 

município de São Lourenço do Sul – houve pouca ou nenhuma valorização por parte 

dos homens sobre tais processos. Ressalta-se que a proposta Agroecológica, à 
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época, não condizia apenas com estratégias para o âmbito reprodutivo (= feminino), 

mas também produtivo (= masculino), pois propunha outros procedimentos aos 

espaços de cultivo a fim de viabilizar a produção de alimentos.   

Nas falas da agricultora Flávia, se percebe o quanto elas, as mulheres, 

lutaram para proceder com autonomia na horta, esperando o momento oportuno de, 

igualmente, intervir com respaldo nas demais atividades como a lavoura. A esse 

respeito, e a partir do trabalho de campo junto as interlocutoras, observou-se que, a 

medida em que horta se expandia, gradativamente havia a participação dos homens 

em alguma fase de seus cultivos. Quer dizer, conforme as atividades da agricultura 

de base ecológica, já desempenhadas pelas mulheres na horta demostraram 

viabilidade econômica para o grupo familiar – quer pela economia na aquisição de 

produtos, quer na possibilidade de ganhos com a venda dos excedentes –, os 

homens também se aproximaram, executando notadamente os serviços “pesados”, 

como lavrar a terra, levantar canteiros – serviços notadamente relacionados à 

lavoura. Nas palavras de Francisca: 

 

[...] eu acho que a gente descobriu muito disso, [...], o valor que a mulher 
tem né. Porque anos atrás a gente tinha o nome132, a gente acompanhava, 
a gente tinha que acompanhar no serviço. Não tinha escolha. Hoje, já dá 
pra fazer uma escolha do gosto da gente né. Tanto foi, que as mulheres 
batalharam, batalharam e nós vimos que nós precisávamos dos nossos 
parceiros juntos. E foi aí que construiu aquela Associação. E aí foi 
integrando eles também, tudo junto né... (E. Francisca, São Lourenço do 
Sul, set./2013). 

 

É importante mencionar que a interlocutora reconhece que a organização 

social na forma dos grupos interligados à cooperativa tem cumprido o importante 

papel de aproximar homens e mulheres nos espaços de produção. Ademais, é nos 

grupos que se definem o planejamento produtivo, o que cada uma terá de produzir e 

como deverão escalonar os cultivos e as colheitas, a fim de atender aos mercados, 

especialmente os institucionais. 

Mesmo que a produção dessas mulheres encontre-se vinculada aos anseios 

da cooperativa (para atender aos mercados institucionais e sua própria loja), 

percebemos a autonomia produtiva delas, como expressa a fala da interlocutora 

Flávia, ao afirmar que faz aquilo que pode, pois não é “mais forçada”, não tem 



132 A interlocutora refere-se ao fato de que nesta época não possuíam documentos de identificação 
próprios, sendo utilizados os do marido 
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ninguém que a mande fazer (E. Flávia, São Lourenço do Sul, set./2013). Assim, 

quando ela quer sair, dar uma volta, fazer umas visitas, participar de alguma reunião 

(o que é da sua rotina), ela vai, pois que há espaço para tal.  

Observa-se que tal atitude é recorrente nas situações em que essas mulheres 

evidenciam certa trajetória nos pressupostos da agroecologia. Para a agente de 

desenvolvimento Luana, 

 

[...] eu acho que, por tratar de agroecologia, tu tem um contato maior com 
toda a família, a mulher tá conseguindo se apossar mais, conseguindo se 
visualizar no seu papel, na importância na propriedade. Então ela está 
saindo mais de casa, ela tá indo mais nas atividades, tá frequentando mais 
as reuniões. Eu vejo que isso vem mudando, o quadro já vem mudando de 
um tempo pra cá. Claro que ainda há casos que isso não acontece, mas eu 
acho que quando a gente trabalha com agroecologia, a mulher sente... 
Como é ela que trabalha mais nisso, é a mulher que tem esse papel 
importante na agroecologia, porque, antes mesmo de pensar na 
comercialização, ela pensa no seu consumo, ela pensa no consumo da 
família. Então ela trabalha muito vinculada a isso. Então ela se sente com 
posse pra poder falar desse assunto. Então ela vai nas reuniões, ela vai em 
eventos, ela consegue estar se inserindo nesses espaços. (E. Luana, 
Pelotas, ago./2013). 

 

Mas, como comentado anteriormente, existem limites que se impõem às 

mulheres agricultoras vinculadas à agroecologia. Conforme se observa, há situações 

em que a horta assumiu tal importância, que ficou também a cargo dos homens da 

família. Nestes casos, quando o homem assume a horta ecológica, o foco se 

redireciona e se concentra mais para atendimento dos mercados que para garantia 

imediata da segurança e soberania alimentar do grupo familiar.  

Não se quer dizer com isto que os homens não racionalizem a respeito dos 

processos da transição agroecológica, tampouco que eles não incidam sobre as 

dinâmicas crescentes da sustentabilidade, apenas que o passo inicial deles na 

agroecologia, não raro, ocorre por atenção à demanda dos mercados, com vistas à 

estratégia de composição de renda. Cláudia explica que tal atitude masculina frente 

às possibilidades agroecológicas ocorre, 

 

[...] talvez porque o homem pense assim “eu quero crescer, eu não vou 
investir nessa coisa pequenininha aí, que isso não vai dar lucro, eu quero 
plantar o fumo, eu quero plantar o milho que vai dar bastante”, sabe. Eu 
quero crescer, mas na verdade não está pensando assim, porque na 
agroecologia, é pra tu melhorar o teu viver, a tua... Então eu acho que por 
isso que eles não pensam dessa maneira, que eles não se preocupam em 
perder tempo pra ir na reuniãozinha [do grupo ecológico] sabe... (E. Cláudia, 
São Lourenço do Sul, set./2013). 
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Embora a afirmação de Cláudia de que os homens não querem perder tempo 

com as reuniões do grupo ecológico, na casa de Magda as relações são outras. 

Normalmente, quando há reuniões fora dos limites da comunidade, como as 

reuniões para o PAA e PNAE, que ocorrem no centro do município, ou nas reuniões 

do conselho administrativo da Cooperativa Sul Ecológica, quem vai é o seu esposo. 

Segundo ela, “é mais ele que participa das reuniões gerais, mas eu também, de vez 

em quando eu vou, sempre que a reunião é aqui, no nosso grupo ecológico, aqui, eu 

vou, é mais as mulheres que participam, mais mulher que homem” (E. Magda, São 

Lourenço do Sul, set./2013).  

Cabe destacar que o que aparece implícito na fala da interlocutora é um 

qualificador da participação. Quando ela se refere ao fato de que “é mais as 

mulheres que participam”, não se refere ao número de mulheres ser superior ao de 

homens, mas diz respeito a “qualidade” das intervenções. A figura 16 ilustra uma 

visível distinção na ocupação do espaço por homens e mulheres. Conforme se pode 

observar, enquanto na imagem “A”, que retrata a reunião do Conselho de 

Administração da Sul Ecológica, há expressiva separação entre homens e mulheres 

– cada grupo de um lado da sala –, na imagem “B”, a qual destaca uma das 

reuniões do grupo ecológico, homens e mulheres se misturam, quer dizer, há maior 

interação entre os sujeitos no espaço da horta. 

 

 

Figura 16 – Disposição espacial de homens e mulheres nas atividades da Cooperativa Sul Ecológica: 
A) Reunião do Conselho Administrativo da Cooperativa Sul Ecológica; e, B) Caminhada do Grupo 

Ecológico nos espaços produtivos. 
Fonte: acervo da autora (2012). 

 

A
 

B 
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Nota-se que essa “separação” entre homens e mulheres no espaço da 

reunião do conselho é abordada por Álvaro que, indagado sobre tal disposição, 

respondeu ser usual as mulheres sentarem-se em um lado do salão e, os homens, 

no outro. Para Álvaro, embora seja “comum aquilo ali [...], não sei por que [...], desde 

que eu venho pra cá, eu vejo elas lá”, isso não denota uma separação de objetivos a 

alcançar em relação aos interesses da cooperativa. De acordo com o interlocutor, “a 

diretoria toda são seis que fazem parte do conselho administrativo, mais um 

representante dos vinte e quatro” grupos ecológicos, totalizando quase 30 pessoas 

no momento da reunião, sendo que desses, “mais de 40% são mulher”. Como 

evidencia nosso entrevistado, elas “pegam aquela ala à esquerda, quando a gente 

vai naquele salão ali” (E. Álvaro, Pelotas, ago./2012).  

Uma questão que parece passar desapercebida por Álvaro é que as mulheres 

que participam dessas reuniões dividem espaço com outros representantes do sexo 

masculino e, sem a presença dos esposos, irmãos ou filhos, não se sentem à 

vontade em sentar-se próximo aos homens com os quais tem esporádica 

convivência. Note-se que o mesmo não ocorre nas reuniões do grupo. Nesta 

situação as mulheres, mesmo sem a presença dos cônjuges e/ou pais/filhos/irmãos 

dividem espaço com colegas de trabalho cuja convivência é rotineira. Ademais, 

conforme consta na figura 17 (imagens A, B e C), os grupos tanto se reúnem para 

trabalhar, se informar de técnicas produtivas, como também para confraternizar.   

 

 

Figura 17 – Ambientes de integração dos grupos ecológicos: A) Reunião do Grupo Ecológico; B) 
Confraternização Grupo Ecológico. 

Fonte: acervo da autora (2011-2012). 

 

 Tomando a fala da agricultora Magda (São Lourenço do Sul, set./2013), é 

possível observar que, embora seja o esposo quem participe das reuniões “gerais”, 

A B 
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haja vista que ocupa o cargo de chefia na cooperativa, quando as reuniões são com 

o grupo ecológico, ela participa também, assim como as mulheres, de uma forma 

geral. Sobre a participação das mulheres nas reuniões dos grupos ecológicos, 

Álvaro assevera que isso 

 

[...] é uma característica [...] da agricultura agroecológica [...], é histórico as 
mulheres terem a sua horta. [...] ela tinha muito conhecimento nessa horta, 
então ela vive isso: porque não fazer um dinheirinho, eu tenho, eu produzo 
[...]. Então ela é muito participativa na Cooperativa devido a isso [...] (E. 
Álvaro, Pelotas, ago./2012). 

 

Ainda sobre o tema da participação das mulheres nas reuniões dos grupos 

ecológicos, o interlocutor Álvaro esclarece que “todos os grupos têm uma certa 

autonomia de reuniões periódicas, uns fazem de mês em mês, outros de dois em 

dois meses, outros em três em três meses [...], geralmente com um técnico do 

CAPA” (E. Álvaro, Pelotas, ago./2012). É preciso atentar para o fato de que nestas 

reuniões, o convite é realizado para a família de uma forma geral, raramente sendo 

direcionado a um único representante. Nas falas de Álvaro, 

 

[...] nas próprias reuniões de grupo a gente [...] estimula a família a 
participar, não é um da família, é com a família [...], se torna um hábito isso 
[...], inclusive pra criança, a gente tem uma atividade pra ela participar e 
entender isso [...], então elas se enxergam muito, elas participam bastante 
[...] (E. Álvaro, Pelotas, ago./2012). 

 

A respeito da percepção das mulheres sobre sua condição de sócia na 

cooperativa, Álvaro declara que 

 

[...] na própria reunião elas comentam que não adianta uma pessoa querer 
trabalhar dessa forma [...], na agroecologia é um conjunto, [...] como na 
lavoura não é um canteiro de uma única coisa, na família também é assim, 
tem que estar todos, desde pequenos [...] (E. Álvaro, Pelotas, ago./2012) 

 

Os comentários de Álvaro em relação à participação das mulheres rurais na 

cooperativa estão em acordo com o que a maioria das interlocutoras afirma: a 

“horta” é delas. Esta afirmação evidencia a importância atribuída às atividades 

desempenhadas pelas mulheres na horta, a fim de somar na renda familiar. 

Conforme percebe-se no fragmento da entrevista da agricultora Camila, sua 

satisfação com a horta e com a Sul Ecológica é bastante expressiva. A interlocutora 

garante estar,  
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[...] muito satisfeita [...]. Ano passado, fez um ano e meio [...]. Foi em 
dezembro que eu comecei e foi de dezembro a dezembro, todo o mês, todo 
o fim de semana que eu consegui mandar, não pulei um final de semana, e 
minha renda foi alta. Muito, muito bom. Vou a todas as reuniões do grupo 
ecológico, nunca faltei nenhuma. Eu já tava antes, dois anos antes de eu 
começar a plantar [...]. Aprendi bastante, antes eu semeava a cenoura tudo 
amontoado no canto, até ter umas “diquinhas” [...] (E. Camilia, São 
Lourenço do Sul, set./2013).  

 

Observa-se que na propriedade de Camila, a agricultora é ela pois, o esposo, 

trabalha na ferraria da família, pouco a auxiliando tanto nas atividades atinentes à 

horta, quanto nas questões da “casa”.  Ainda que as falas acimas demonstrem a 

clareza da importância do trabalho das mulheres para as atividades produtivas, 

percebesse ainda o quanto é atribuído ao papel das mulheres a visão da rotina 

doméstica. Tal assertiva toma expressão na fala do interlocutor Álvaro, quando este 

é indagado sobre o porquê dos homens ainda serem maioria no quadro social da 

cooperativa, bem como o porquê se fazem presentes, em maior número, na 

composição da diretoria da Sul Ecológica (cinco homens e uma mulher), ele 

responde que, 

 

[...] pela responsabilidade que elas têm nas suas casas, elas não têm quase 
tempo pra se deslocar [...]. Além de ter a sua horta, ela exerce todas as 
funções dentro de casa [...], isso prende ela muito [...], então, ela não 
consegue muito participar [...], isso prende [...], tem que fazer comida, tem 
que limpar a casa, tem que lavar a roupa [...], são muitos afazeres que ela 
tem [...], o homem se liberta mais fácil [...] (E. Álvaro, Pelotas, ago./2012). 

 

Entende-se que essa relativa distinção nas estratégias de ocupação dos 

espaços por homens e mulheres perpassa, em certa medida, aquilo que Lagarde 

(1993) identifica em sua obra como “liberdade”. Segundo a autora, são mais livres 

aqueles que historicamente pertencem às classes sociais dominantes. 

No entanto, nossas interlocutoras demonstram anseio em mudar esse cenário 

e, pouco a pouco, vão construindo instrumentos para consolidarem sua atuação fora 

da casa. Este fato respalda-se na eminente transformação no cenário de 

possibilidades de inserção das mulheres, seja via o valor de seu trabalho, seja via as 

recentes políticas públicas que garantem tal participação. 

Ao ser indagado se o quadro social da cooperativa se alterou em função do 

conjunto de políticas que visam instigar à participação e reservar espaço às 

mulheres, Álvaro afirma que, 
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Eu acredito que sim, embora desde o passado eu tenha visto a mulher 
sempre muito presente, mas eu acredito que estimula mais, né. Se a gente 
começa a trabalhar o nome delas, elas começam a realmente a se enxergar 
e fazer parte (E. Álvaro, Pelotas, ago./2012).  

 

Corroborando com o exposto acima, embora tenha no cultivo do fumo o carro 

chefe da conformação da renda do grupo familiar, Rosa demonstra que, em casa, 

ela está, pouco a pouco, “dizendo a que veio”. De acordo com ela, 

 

[...] faz um ano que a gente tem a camionete133. Vendemos, assim, o que 
levamos [para a feira itinerante no município] nunca trouxemos de volta. 
Também vendemos nos mercados, até mercados a gente vende, 
restaurantes. Eu vou a todas as reuniões do grupo, de 3 em 3 meses, e 
também vou nas reuniões do conselho [administrativo da Sul], não faltei 
nenhuma, desde que me colocaram lá. Eu sou a coordenadora, né! (E. 
Rosa, São Lourenço do Sul, set./2013) 

 

A partir das reflexões tecidas, fica evidente a busca pela participação, por 

parte das mulheres, seja no quadro diretivo da Cooperativa Sul Ecológica ou em 

outros espaços. Ademais, reconhecendo a importância dos planejamentos de 

produção, essas mulheres tornam-se vitais à organização e conformação da 

produção e das entregas de produtos para os mercados institucionais. Mesmo com 

todas as possibilidades por elas apreendidas através da transição agroecológica e 

das dinâmicas crescentes da sustentabilidade, não há qualquer evidência de 

acomodação, tanto que seguem ativas nas reuniões e deliberações da Cooperativa 

e de outras instituições, como a Associação Faxinal, a Associação Prado Novo, a 

Associação do Caminho Pomerano, Grupos da Saúde, entre outros. 

 

 

4.3.2 Perspectivas comuns  

 

 

Acenando para um horizonte promissor, percebe-se que nunca houve tantos 

programas e projetos voltados à categoria social da agricultura familiar. São 

programas que atendem as demandas por infraestrutura (a habitação, luz, 



133 É valido destacar que a aquisição da camionete foi realizada através do PRONAF Mais Alimento 
acessado por ela. 
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saneamento), bem como para o setor produtivo (especialmente, crédito e assistência 

técnica). Essas políticas, em alguma medida, têm buscado incorporar o debate de 

gênero, compreendendo o papel das mulheres no desenvolvimento rural 

sustentável, na promoção da segurança e soberania alimentar. Em que pesem todas 

essas ações e debates, as mulheres ainda encontram várias limitações para sua 

inserção produtiva e cidadã. Não raro, ainda há agricultoras que, embora participem 

dos sistemas de produção, não conseguem, por exemplo, compor os projetos do 

PAA por falta de documentos pessoais ou da esfera produtiva (DAP). 

Na visão de Luana, um dos principais entraves à ampliação da agroecologia 

nos espaços rurais deste estudo condiz com a ineficiência dos projetos direcionados 

à assistência técnica. Segundo ela, 

 

[...] eu vejo assim, que na questão da produção agroecologia, tem é dar 
continuidade no que já vem sendo feito. Eu vejo que os agricultores 
precisam de assistência, precisam ter um contato junto com o técnico e tudo 
mais. Hoje em dia, as entidades da agricultura familiar, as Cooperativas, as 
Associações, não tem como manter o técnico, só através de projetos de 
assistência técnica. Mas, hoje, os moldes desses projetos só visam grandes 
instituições, como no caso da Emater, como no caso de algumas 
instituições que tem um... Antes, as entidades tipo a Sul Ecológica podiam 
acessar uma chamada de ATER, porque era pra poucas famílias, dava pra 
gente trabalhar com o nosso quadro social. Mas hoje, se tem uma chamada 
de ATER aberta, são pra 900, 1000 famílias, [...], foge da nossa realidade. 
Isto faz com que as entidades fiquem sem o seu quadro técnico né. Esse 
projeto de ATER que eu falei, que a gente tá trabalhando, por exemplo, é 
em parceria com o CAPA, e o CAPA trabalha junto com as organizações, se 
não fosse esse projeto, a Cooperativa não teria condições de manter um 
técnico junto com os agricultores. E o que isso vai acarretar? Na questão 
toda do acompanhamento da produção e o agricultor fica desestimulado 
quando não tem acompanhamento. Ele fica, “pô não tem mais alguém aqui 
pra me dizer como plantar”, dizer olha “qual variedade tá se utilizando”, 
novas tecnologias, tem esse contato né. E nessa questão das mulheres eu 
acho que é isso, tem que aumentar assim, tanto da Cooperativa Sul 
Ecológica como de outras entidades, tem que aumentar os trabalhos 
específicos com as mulheres, e também eu acho que o governo deveria dar 
incentivo pra essas organizações trabalharem com grupos específicos de 
mulheres, ter trabalhos tanto dessa questão produtiva, quanto outras 
questões, as mulheres, elas querem ter outras, não é só a questão da 
produção, elas querem saber outras praticas, elas querem Boas Práticas de 
Fabricação, elas querem ter outros contatos, né? (E. Luana, Pelotas, 
ago./2013), 

 

 
É corrente a informação de projetos de ATER direcionados para o público 

feminino. No entanto, como adverte Luana, os mesmos precisam ser mais eficazes 

em alguns aspectos, de modo a auxiliarem as pequenas instituições que trabalham 

de forma mais próxima ao público alvo, no caso em estudo, os beneficiários (as 
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mulheres, o público da agricultura familiar). Ainda a respeito da deficiência de 

assistência técnica qualificada, Camila assevera que, 

 

[...] o que mais podia melhorar inclui a Sul lá de Pelotas, que podiam buscar 
os produtos, cada semana um pouquinho mais. O pagamento também 
atrasa muito. Isso eu acho que podia melhorar. Isso é minha maior queixa, e 
com assistência técnica, que tá muito difícil.  Ninguém vem. Só nas reuniões 
[...] e isso é a cada 2, 3 meses. Eu pedi 3 vezes pro técnico vir aqui, tava 
com problema na beterraba, só que ninguém apareceu até hoje. E isso não 
é só comigo, é com os outros também. Isso é verdade, não to mentindo. [...] 
Meu maior agrônomo são os vizinhos. Quando tem algum problema aqui... 
A gente é amigo, praticamente da família, aí “oh vizinho, tem tal coisa” [...] 
eles vêm [...] (E. Camila, São Lourenço do Sul, set./2013).  

 

Embora os problemas enfrentados pelas interlocutoras com a produção 

ecológica, com a agroecologia, elas expressam grande satisfação por pertencerem à 

cooperativa e por praticarem, em suas propriedades e comunidades, práticas 

sustentáveis de cultivo de alimentos. A fim de mobilizar as falas em somente um 

fragmento, faremos uso das falas da agricultora Flávia a respeito da agroecologia, 

das motivações das mulheres, de uma forma geral, de suas convicções para uma 

vida mais saudável: 

 

[...] nós temos esse vínculo, eu acho que isso cada família tem que ter pra 
funcionar, pra ela se manter viva, não sei se é essa a resposta que tu quer... 
Depois da gente ter uma caminhada, um aprendizado, eu acho que também 
tem que ter decisões em cima de aprendizados. É, isso a gente vê pela 
recuperação do solo, que hoje tem um agricultor bem próximo aqui que era 
contra o terraço, hoje ele fez terraço na propriedade dele, esse ano ele fez 
terraço, então tu imagina, há 35 anos já existia o terraço na lavoura e, hoje, 
recém ele concordou, porque o filho teve que brigar com o pai pra ter 
terraço na lavoura. Então vocês vêm o quanto isso é difícil. Uma coisa boa 
né, que é mudar, preservar, eu amo a terra, pra mim a terra é uma bênção, 
se eu tenho uma meia hectare de terra isso é uma bênção pra mim lidar, a 
terapia que a gente faz com a terra, né. Coisa boa a terra né, a gente deixa 
pros outros, a gente não vai levar ela junto, mas trabalhar nela, que coisa 
gostosa, eu pra mim é uma bênção ter um pedacinho de terra. Eu sou 
contra o agrotóxico, olha o pessoal coloca muito na terra, isso me faz mal, 
eu me sinto mal quando eu vejo as pessoas com isso. Eu penso assim, hoje 
estão fazendo dinheiro, amanhã tão gastando pra se curar (E. Flávia, São 
Lourenço do Sul, set./2013). 

 

Diante do exposto, não há como negar a importância da agroecologia para a 

conformação dessas mulheres enquanto sujeitos ativos dos espaços rurais, 

configurando processos de empoderamento que tocam ao sujeito individual. 

Conforme dito, elas ultrapassaram as fronteiras de suas propriedades, de suas 

comunidades para se inserirem em outras dinâmicas, mais coletivas (sujeito coletivo 
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do empoderamento), buscando melhores condições de vida para a sociedade como 

um todo, quer dizer, contemplando propostas de “poder para”, que denotam o sujeito 

político do empoderamento. 

 



     

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trabalho realizado nos últimos quatro anos permitiu reunir um conjunto de 

informações relativas às questões de gênero, agroecologia e empoderamento. 

Nossa imersão teórica, bem como a campo, proporcionou a compreensão de como 

se dão as relações assentadas nesse tripé. Ao longo dessa tese, buscamos abordar 

os diversos elementos que delineiam a discussão de gênero, especialmente através 

da promoção de espaços de participação e do trabalho produtivo e/ou reprodutivo 

realizado pelas mulheres rurais. Nossa intenção recaiu também sobre o papel da 

agroecologia nesse processo.  

Neste sentido, imergimos em três realidades de mulheres agricultoras, que 

têm o fumo como a atividade principal, de mulheres agricultoras e agroecologistas 

que, ainda que o fumo componha as atividades na propriedade, também 

desempenham modelos de agricultura mais sustentáveis, e de mulheres que só 

produzem em sistemas de base ecológica. Analisando estas experiências, é que o 

título deste estudo ganha expressão: Mas afinal, em que medida o empoderamento 

e a agroecologia valorizam os papéis dessas mulheres?  

Em que pese o entendimento de que nossas hipóteses não foram 

estabelecidas como estruturas rígidas – que deduzem confirmação e refutação –, 

neste momento parece fundamental orientar-nos por esse fio condutor.  

Os dados apontam que quando se trata de compreender os papéis das 

mulheres rurais dentro da gestão das propriedades, independente do sistema 

produtivo empregado, se convencional ou de base ecológica, o mecanismo utilizado 

é o mesmo. Quer dizer, na ausência dos maridos, ou quando eles trabalham fora, 

são elas que assumem a frente dos espaços produtivos (lavoura e mercados), bem 

como as tarefas da casa. Nos casos em que, ao menos publicamente, há na família 
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certo indivíduo que assume o status de chefe, desempenhando as funções de 

ordenação e mando, não raro, este é representado pela figura masculina – esposo, 

irmão, sogro, avô ou filho, etc. –, atribuindo a elas mera conotação de “ajudantes”.   

Na conformação de nossos dados, evidenciamos que os processos de 

empoderamento, tanto individual, como coletivo e político se dão em formas e níveis 

diferentes nos três municípios estudados.  

No município de Arroio do Padre, o empoderamento ainda se expressa de 

forma tênue, sendo reflexo da recente caminhada das mulheres agricultoras nesta 

direção. Atrelado a esta questão está o fato de nossas interlocutoras vivenciarem 

uma fase inicial da transição agroecológica em suas propriedades (otimizando o uso 

de insumos nos cultivos e produções), encontrando ainda na agricultura 

convencional o suporte econômico e estruturante da família – fato que minimiza seu 

protagonismo, pois que se associa a relações de poder verticalizantes, quer seja, 

entre dominados (geralmente as mulheres) e dominadores (em grande medida, os 

homens). 

Em São Lourenço do Sul, o grupo de mulheres agricultoras tem no movimento 

agroecológico a essência de sua organização e trajetória. Desde o início dos anos 

1970, a partir das práticas vinculadas ao projeto farmácia caseira, no âmbito da 

“agricultura alternativa”, deram passo aos processos que potencializaram e 

ressignificaram suas práticas produtivas e reprodutivas. A exemplo tem-se a 

(re)valorização e realocação da horta, tanto interna, quanto externamente à 

propriedade rural. Neste sentido, os processos de empoderamento ocorrem pela 

crescente inserção feminina nos espaços de produção (horta familiar/doméstica com 

proporções de horta comercial), de comercialização (notadamente nos mercados 

institucionais, que prezam por produtos cultivados em conformidade com as 

potencialidades e limitações do ambiente – técnicas de trabalho, sobretudo, 

femininas) e de tomada de decisão.  

No terceiro município estudado, Pelotas, a situação se distingue dos demais, 

pois as interlocutoras assumiram novos espaços em razão do afastamento dos 

esposos das atividades atinentes à produção, fato que, em maior ou menor grau, 

potencializou a inserção delas na produção de base ecológica. Aqui, há, a nosso 

ver, a ocorrência de processos de empoderamento que denotam “soma zero”, haja 

vista que o poder delas logra importância estratégica quando da lacuna de poder 

dos esposos.  
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Assim, a partir do trabalho de campo e da minha trajetória socioprofissional 

junto a parcela expressiva dessas agricultoras, torna-se cada vez mais explícita a 

relação expressa entre processos de empoderamento e agroecologia, pois o grupo 

de mulheres que mais se emancipou obteve na produção agroecológica e na 

construção coletiva de estratégias, via cooperação e acesso a políticas públicas 

(principalmente PAA e PNAE), a consolidação da comercialização de seus produtos, 

como é precisamente o caso de São Lourenço do Sul. Nos outros dois municípios 

estudados, apesar das mulheres buscarem seu empoderamento associado, 

também, ao seu trabalho no âmbito da reprodução, é necessário ponderar que esse 

se dá de forma mais lenta, ainda barrado por fatores condicionados ao sistema de 

produção e a forma de comercialização dos produtos. 

Outrossim, há que se ponderar o fato de que, embora as ampliações de 

possibilidades oriundas pela vivência agroecológica das interlocutoras, pouco 

expressivas foram as alterações no modo como se dão as relações entre homens e 

mulheres, no sentido de visibilizar e revestir de importância o trabalho delas. Ainda 

que a caminhada na agroecologia mostre avanços, perpassando mesmo que 

incipiente os já citados níveis da transição agroecológica e das dinâmicas 

crescentes da sustentabilidade, não houve no âmbito familiar maior prestígio das 

atividades desempenhadas pela maioria dessas mulheres. 

Nesta perspectiva, apreende-se que a consciência da importância do trabalho 

da mulher rural, não como mera ajudante e, sim, como protagonista no 

desenvolvimento das atividades e da tomada de decisões, se dá de forma mais 

expressiva nos grupos em que a agroecologia está mais consolidada, e, de forma 

mais frágil, nos grupos em incipiente transição agroecológica. Mesmo reconhecendo 

que há processos de empoderamento associados à agroecologia, nossos dados 

evidenciam que é preciso percorrer um longo caminho, a fim de desmistificar a 

invisibilidade do trabalho das mulheres na própria família, na sociedade, e, inclusive 

para as próprias mulheres agricultoras. 

Isto posto, reiteramos que a partir de nosso universo empírico, é possível 

perceber que a agroecologia possui os mecanismos essenciais para a promoção 

dos processos de empoderamento das mulheres rurais. Ela prevê a sustentabilidade 

dos agroecossistemas, atua em conformidade com os aspectos locais e reconhece a 

importância do saber e do conhecimento das comunidades tradicionais. Dito de 
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outra forma, a mesma aflora maior consciência do ser, traduzindo-se em uma 

postura crítica e gerando autoconfiança.  

Ao promover espaços de participação e criar ferramentas de organização 

socioprodutiva de mulheres, dotando-as de instrumentos e de poder de intervenção 

sobre suas realidades, a agroecologia edifica caminhos antes não trilhados, contribui 

para o surgimento de experiências inovadoras, que servem de exemplo e de 

motivação para que outras mulheres questionem sua condição e percebam 

alternativas de transformação. 

Ainda assim, o trabalho aponta para a necessidade de seguir procurando 

elementos sobre esse tema na região estudada, investigando a compreensão e o 

pensamento das instituições que trabalham diretamente com as mulheres, como 

forma de trazer um maior entendimento das diversas roupagens por elas assumidas 

nos diferentes espaços que transitam (agricultora, esposa, mãe, nora, filha, etc.). 

Bem como as implicações disso no desenvolvimento de seu trabalho e, sobretudo, 

na maneira como sua atuação é percebida por elas e por aqueles que as cercam.  
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Apêndice A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS 

DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR 
Projeto de Pesquisa “Novas possibilidades para as 

mulheres do campo: O caso das unidades familiares de produção 
de base ecológica, no extremo sul do Brasil e na Comunidade 

Autônoma de Andaluzia”134. 

 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA MULHERES RURAIS 
 

1) Perfil (nome e idade) e trajetória pessoal e/ou profissional. 

2) Configuração da unidade de produção familiar:  

a) Como foi adquirida a propriedade? Quem é o titular? 

b) Qual a composição familiar? Que tarefas desempenham (produtivas/lavoura e 

reprodutivas/domésticas)? Comente o dia-a-dia da unidade familiar: 

c) Que sistemas de cultivo (convencionais, de base ecológica) que tem utilizado? Por quê? 

d) Como ocorre a comercialização dos produtos? (quem executa a venda) Em que mercados?  

3) Agricultura, Agroecologia e Mulheres: percepções sobre participação e autonomia 

a) Atuam em alguma cooperativa, associação, entidade religiosa ou outras? Se sim, qual ou 

quais? De que forma se dá essa participação? 

b) Acredita que de algum modo as mulheres estão mais autônomas? Que fatos depõem a esse 

respeito? (dimensões: privado/doméstico, público/produtivo, etc.) 

c) Como percebe a participação das mulheres nas organizações? E fora delas?  

d) Há interesse por parte das administrações públicas por implementar programas de 

desenvolvimento rural que fomentem autonomia das mulheres? Se sim, quais seriam esses 

programas? 

e) Qual sua opinião sobre como vem sendo conduzidos os programas governamentais dirigidos 

às mulheres rurais (por exemplo, PRONAF Mulher, ATER mulheres rurais, Organização 

produtiva, Programas de Assistência Social, PAA, PNAE, outros)?  

f) Se pode dizer que a agricultura de base ecológica/agroecologia é um espaço de autonomia 

para as mulheres rurais? Comente:  

g) O que se pode fazer para melhorar a situação das mulheres rurais, no âmbito da agricultura 

de base ecológica/agroecologia? 



134 Pesquisa cadastrada na UFPEL/COCEPE sob nº 3883 e financiada pela Chamada 
MCTI/CNPq/SPM-PR/MDA nº 32/2012. 



     

 

Apêndice B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS 

DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR 
Projeto de Pesquisa “Novas possibilidades para as 

mulheres do campo: O caso das unidades familiares de produção 
de base ecológica, no extremo sul do Brasil e na Comunidade 

Autônoma de Andaluzia”135. 

 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ORGANIZAÇÕES 
 

4) Perfil (nome e idade) e trajetória pessoal e profissional em relação à produção de base 
ecológica/agroecologia, bem como ao trabalho (ou não) com as mulheres rurais. 

5) Fale sobre a organização (associação, cooperativa, outros): 

e) Como e quando surgiu? Conte-me um pouco da história: 

f) Qual a composição das instâncias diretivas e da equipe técnica?  

g) Quais são as atividades desenvolvidas? Quem executa cada uma delas? 

h) Algumas dessas atividades são direcionadas às mulheres? Quais? 

i) Há trabalho conjunto com outras organizações públicas e/ou privadas? Quais e de que 
forma? 

j) Houveram ações, por parte da entidade, para a promoção da produção de base 
ecológica/agroecologia? Quais? 

k) Se houveram ações, elas preconizaram a participação das mulheres? 

6) Agricultura, Agroecologia e Mulheres: percepções sobre participação e autonomia 

h) Acredita que de algum modo as mulheres estão mais autônomas? Que fatos depõem a esse 

respeito? (dimensões: privado/doméstico, público/produtivo, etc.) 

i) Como percebe a participação das mulheres na organização? E fora dela?  

j) Há interesse por parte das administrações públicas por implementar programas de 

desenvolvimento rural que fomentem autonomia das mulheres? Se sim, quais seriam esses 

programas? 

k) Qual sua opinião sobre como vem sendo conduzidos os programas governamentais dirigidos 

às mulheres rurais (por exemplo, PRONAF Mulher, ATER mulheres rurais, Organização 

produtiva, Programas de Assistência Social, PAA, PNAE, outros)?  

l) Se pode dizer que a agricultura de base ecológica/agroecologia é um espaço de autonomia 

para as mulheres rurais? Comente: 

m) O que se pode fazer para melhorar a situação das mulheres rurais, no âmbito da agricultura 

de base ecológica/agroecologia? 



135 Pesquisa cadastrada na UFPEL/COCEPE sob nº 3883 e financiada pela Chamada 
MCTI/CNPq/SPM-PR/MDA nº 32/2012.




