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RESUMO 

Nesta pesquisa, procuramos analisar a participação das mulheres agricultoras familiares na 

atividade leiteira. Para tanto, utilizamos o conceito de patriarcado, o qual consiste em um 

sistema de dominação, em que há supremacia do homem sobre a mulher. Este sistema 

vigora como condutor tanto de relações sociais quanto econômicas e culturais, em que as 

mulheres são relegadas a um papel inferiorizado, tanto no espaço público quanto no 

privado. A mesorregião Sudoeste Paranaense, em especial os municípios de Francisco 

Beltrão e Salto do Lontra, objetos de nossa pesquisa, são compostos por uma agricultura 

familiar, colonizada a partir da lógica capitalista e patriarcal. A agricultura desta 

mesorregião tem como base a produção de grãos a partir do pacote tecnológico da 

agricultura e a produção leiteira que se tornou importante fonte de renda para as famílias 

agricultoras principalmente a partir da década de 1990. A produção leiteira, que era uma 

atividade desempenhada predominantemente pelas mulheres, após modernização da 

agricultura e da própria atividade pecuária, passa a ser administrada pelos homens. A 

divisão sexual do trabalho é intensa no patriarcado e, as mulheres ficam responsáveis pelos 

trabalhos cotidianos (os quais demandam mais tempo) e pela maior parte do trabalho não 

remunerado (como na casa, com a alimentação, cuidado de crianças e idosos). Além da 

constatação da desvalorização do trabalho da mulher, percebemos que na maioria dos 

casos são os homens que representam a família nos espaços públicos e de tomadas de 

decisões, seja como dirigente ou mesmo participantes das entidades representativas. Assim 

são eles que participam dos cursos de capacitação técnica. Neste sentido, embora 

destacamos que tenham ocorridos vários avanços sociais e econômicos, principalmente a 

partir das lutas das mulheres, no caso da mesorregião Sudoeste Paranaense, seja a partir do 

Movimento Popular de Mulheres, da participação das mulheres no sindicalismo, etc. ainda 

assim, as mulheres não romperam com o sistema patriarcal de subordinação e, no caso das 

agricultoras, continuam dependentes dos homens, principalmente financeiramente, pois 

eles são considerados os chefes das unidades produtivas e os principais representantes das 

entidades relacionadas a agricultura familiar.  

 

Palavras-Chave: sistema patriarcal; agricultura familiar; trabalho; mulheres. 
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ABSTRACT 

On this research it has been analyzed the  family farmers women participation on the milky 

activity. It has been used the patriarch concept for that, which consist  in a domination 

system where there is the man supremacy on the woman. Such system exist as conductor  

as in social relations as economic and cultural, which the women have a inferior role,  as in 

the public space as private. The Southwest region of Parana, especially the counties of 

Francisco Beltrão and Salto do Lontra, the objects of research are composed by a family 

agriculture, colonized from a patriarch and capitalist logic. The agriculture of this region 

has as base the production of grains from a technological package and the milky 

production that has become an important income source for the families  for the farms 

since 1990. The milky production, which used to be an activity performed basically by 

women started being managed by men after the agriculture modernization. The sexual 

division of work  is very intense in a patriarch system and the women are responsible for 

the daily chores (which demands more time) and the most of the time the work that is not 

paid ( as the house chores, cooking, taking care of children and elders). Besides to verify 

the devaluation of women work, it has been realized that the most of the  cases are the men 

who represent the family in  public spaces and the decision makings, being as a leader  or 

even as a participant  in the courses for technician capacitation. In this sense, although it 

has been standing out some social and economical advancements, mainly from the women 

struggles, specifically in the region of Southwest of Parana, through the unions and 

Women Movements, etc., even so the women were not able to break the patriarchal system 

of subordination and in the case of farmers they keep on dependents of men, mainly 

financially, because they are considered the bosses of productive units and most important 

representative of institutions related to family agriculture.  

 

Key-words: Patriarchal System; Family Farmers; work; Women. 
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INTRODUZINDO... 

Nesta introdução buscamos identificar e situar os principais temas e conceitos que 

nortearam a pesquisa. Para tanto a organizamos em tópicos distribuídos em: temática, 

objetivos e metodologia, contextualização espacial, o processo de constituição territorial do 

Sudoeste Paranaense e uma breve descrição da estrutura do texto.  

 

1. A temática 

Este estudo apreende sobre a participação das mulheres agricultoras familiares na 

atividade leiteira nos municípios de Francisco Beltrão e Salto do Lontra. Para tanto, 

procuramos analisar o papel das mulheres agricultoras na unidade produtiva a partir de seu 

trabalho e a participação das mesmas nas entidades representativas da agricultura familiar. 

Focamos nossa análise no processo que causou a invisibilidade do trabalho das 

mulheres no patriarcado, sistema esse que se encontra impregnado na sociedade atual, cuja 

lógica fomenta mecanismo de opressão e exploração das mulheres, esse sistema está 

consolidado no bojo da agricultura familiar, age de forma simultânea através do tempo e 

do espaço, de forma camuflada e invisível conduz as relações familiares. Ao longo do texto 

trazemos vários exemplos de que o sistema patriarcal é rigoroso na agricultura familiar e 

que, portanto, é o conceito que permite compreender o contexto espacial no qual as 

mulheres estão inseridas. O escolhemos, ainda por entender que o mesmo traduz o 

processo de sujeição das mulheres, pois se consolida em uma estrutura social hierárquica 

que reduz a mulher a um papel inferior, tanto em aspectos sociais, culturais e 

principalmente econômicos. 

Em pesquisas anteriores que tinham como foco a análise sobre a participação das 

mulheres agricultoras no sindicalismo, sentimos a necessidade de analisar como se dá a 

divisão sexual do trabalho nas unidades produtivas e de evidenciar a importância do 

trabalho das mulheres agricultoras, visto que as mesmas tem menor participação de que os 

homens nos espaços de decisões. Portanto, verificar como se dá a divisão sexual do 

trabalho nas unidades produtivas e na produção leiteira (que se tornou principal fonte de 

renda para a maioria das famílias pesquisadas) é fundamental para análise sobre a 

participação política das mulheres, tanto nas tomadas de decisões, quanto na participação 

em reuniões, como sócias e dirigentes de entidades representativas da agricultura familiar. 

A produção leiteira se tornou importante fonte de renda para as famílias 

agricultoras da região estudada, principalmente a partir da década de 1990, quando a 

mesma passou a ser modernizada e realizada em maior escala. No entanto, antes da 
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modernização, a produção leiteira era uma atividade passada de geração a geração, 

principalmente por mulheres, era realizada em pequenas quantidades, de forma rudimentar 

(a ordenha realizada manualmente, não haviam tanques para resfriamento do leite, etc.).  O 

que destacamos nesta pesquisa é que após a modernização da atividade leiteira, quando a 

mesma passa a ter maior rendimento econômico, se tornando uma das principais ou a 

principal fonte de renda para as famílias, os homens se inserem na produção e na chefia, no 

entanto a hierarquia familiar permanece, pois o que muda é a forma de produção e a 

divisão do trabalho entre os sexos, pois os homens historicamente, a partir da estrutura 

patriarcal são os administradores das unidades produtivas, neste sentido, o que ocorre é a 

exclusão das mulheres na gestão do processo produtivo desta atividade. 

Outro fator é que além de perder a gestão da produção leiteira, as mulheres 

agricultoras tem pouca participação nas entidades representativas da agricultura familiar, 

as quais se constituem em entidades masculinizadas, que reconhecem o homem como o 

chefe da unidade de produção e negociam com eles os rumos a serem seguidos pela 

unidade produtiva, como é o caso dos técnicos que prestam assistência a atividade leiteira e 

que procuram conversar com o homem na unidade produtiva. Também, a representação 

feminina é pequena em reuniões e assembleias. Em trabalho de campo em 2011 e 2014 

verificamos que as mulheres participam mais quando as reuniões acontecem nas 

comunidades, pois o acesso é facilitado, quando as reuniões acontecem no espaço urbano 

as mulheres encontram mais dificuldades para o acesso, em virtude das atividades 

produtivas e reprodutivas que lhes são destinadas no âmbito privado.  

Neste sentido, cabe-nos indagar, quais seriam os empecilhos para a participação das 

mulheres agricultoras nas entidades representativas da agricultura familiar. Seria a divisão 

sexual do trabalho? Falta de interesse das mulheres? Ou o sistema patriarcal lhes impõe 

amarras que as excluem do debate político? 

Estudar a organização política das mulheres agricultoras no Sudoeste Paranaense é 

importante, esta é uma mesorregião que historicamente vêm se destacando no trabalho 

organizativo das mulheres. No entanto, para se estudar a participação das mulheres 

agricultoras nos espaços públicos, de decisões, como nos sindicatos, cooperativas, etc. 

percebemos ao longo das pesquisas já realizadas com mulheres que é necessário 

compreender como se dá a divisão sexual do trabalho nas unidades produtivas, bem como 

a relação patriarcal familiar. E uma das questões que nos propomos a compreender nesta 

pesquisa é como se dá a divisão sexual do trabalho na produção leiteira e, o trabalho das 
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mulheres nas unidades de produção para enfim analisar a participação das mesmas nos 

espaços de decisões. 

Esta pesquisa foi norteada a partir da percepção de que o trabalho das mulheres 

agricultoras na produção leiteira é de suma importância nas unidades produtivas, por isso é 

necessário o seu reconhecimento por parte dos sujeitos da agricultura familiar, compostos 

desde a família até os dirigentes das organizações veiculadas.  

Portanto, a fim de compreender as interfaces da hierarquia na família da agricultura 

familiar, na qual o homem se constitui como chefe da unidade produtiva e as mulheres se 

encontram em uma posição inferior no momento de tomada de decisões (discutiremos 

melhor ao logo do texto), utilizamos de interpretações do conceito de patriarcado a partir 

de feministas e estudiosas (os) do assunto (como: Anita Brumer; Terezinha Brumatti 

Carvalhal; Maria Inês Paulilo; Mary Del Priore; Heleieth Saffioti; Caroline Pateman; 

Pierre Bourdieu, entre outras e outros...).  

No decorrer da revisão bibliográfica realizada, a partir dos autores lidos, 

verificamos que há um debate entre as categorias de gênero e patriarcado pelos 

pesquisadores (as) estudiosos sobre o assunto, no entanto, entendemos que ambos os 

conceitos se complementam, sendo ambos importantes para a compreensão da realidade 

que nos propomos estudar nesta pesquisa.  Portanto, procuramos não adentrar na polêmica 

do debate, (falamos de ambos principalmente no capitulo 1)  e utilizamos os dois conceitos 

a fim de enfatizar a relação de dominação expressada no âmbito da agricultura familiar do 

espaço estudado.  Saffioti (2004) defende o uso de ambos os conceitos levando em conta:  

 

 A utilidade do conceito de gênero, mesmo porque ele é muito mais 

amplo do que o de patriarcado, levando-se em conta os 250 mil anos, no 

mínimo, da humanidade (SAFFIOTI, 2004, p. 33). 

 

Defendendo também:  

 

 O uso simultâneo dos conceitos de gênero e de patriarcado, já que 

um é genérico e o outro é específico dos últimos seis ou sete milênios, o 

primeiro cobrindo toda história e o segundo qualificando o primeiro – 

ordem patriarcal de gênero – ou, por economia, simplesmente a expressão 

patriarcado mitigado ou, ainda, meramente patriarcado; 

 A impossibilidade de aceitar, mantendo-se a coerência teórica, a 

redutora substituição de um conceito por outro, o que tem ocorrido nessa 

torrente bastante ideológica dos últimos dois decênios, quase três 

(SAFFIOTI, 2004, p. 33).  
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Ainda Saffioti (2004) traz outros elementos em defesa do uso do conceito de 

patriarcado, por que:  

1 – não se trata de uma relação privada, mas civil; 

2 – dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, praticamente sem 

restrição. Haja visto o débito conjugal explicito nos códigos civis inspirados 

no código Napoleônico e a ausência sistemática do tipo penal estupro no 

interior do casamento nos códigos penais. Há apenas uma década, e depois 

de muita luta, as francesas conseguiram capitular este crime no Código Penal, 

não se tendo conhecimento, efetivamente, há denuncias contra maridos que 

violentaram suas esposas. No Brasil, felizmente, não há especificação do 

estuprador. Neste caso, pode ser qualquer homem, até mesmo o marido, pois 

o que importa é contrariar a vontade da mulher, mediante o uso de violência 

ou grave ameaça; 

3 – configura um tipo hierárquico de relação, que invade todos os espaços da 

sociedade;  

4 – tem uma base material; 

5 – corporifica-se; 

6 – representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia quanto na 

violência (SAFFIOTI, 2004, p. 57/8). 

 

Portanto, assim como Saffioti (2004) e outros (as) autores (as), utilizamos ambos os 

conceitos, sem entrar na discussão sobre qual é o mais apropriado. Sendo que ambos são 

importantes para o entendimento da realidade apreendida. Pois várias características da 

mesorregião Sudoeste Paranaense podem ser entendidas como expressões do patriarcado, 

principalmente a partir da agricultura familiar, a qual tem como base o trabalho da família 

e uma hierarquia familiar, com supremacia do homem, tanto no âmbito privado quanto no 

público.  

O trabalho das agricultoras familiares é invisibilizado, isto porque, as relações de 

gênero fazem com que as mesmas desempenhem funções menos valorizadas, que geram 

pouca renda, embora sejam funções fundamentais, tanto no trabalho produtivo quanto no 

reprodutivo. Trabalho este, em funções agrícolas ou agropecuárias, visto que a agricultura 

familiar pode ser caracterizada pela policultura.  

A mesorregião Sudoeste Paranaense tem a especificidade de ser composta, 

majoritariamente por pequenas unidades produtivas, as quais são diversificadas com a 

produção de grãos variados, como o milho, soja, feijão, entre outros e, a produção leiteira 

que se tornou importante produção nas últimas décadas. Os (as) agricultores (as), mesmo 

possuindo pequenas extensões de terras, tendem se inserir ou a serem inseridos nas normas 

de mercado seguindo a dinâmica capitalista através da utilização do pacote tecnológico da 

agricultura.  
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A mesorregião Sudoeste Paranaense é constituída principalmente por uma 

agricultura definida pela lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, como agricultura familiar. 

De acordo com a lei citada, em seu artigo 3º, considera-se agricultor familiar ou 

empreendedor familiar rural a pessoa que pratica atividades rurais e que contenham os 

seguintes requisitos: “I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 

módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda 

familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 

estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento 

com sua família” (BRASIL, 2006).  Podendo incluir, silvicultores; aquicultores 

extrativistas; pescadores; povos indígenas; integrantes de comunidades remanescentes de 

quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais que atendam a alguns 

requisitos previstos na lei.  

De acordo com dados do Censo agropecuário do IBGE, no ano de 2006, na 

mesorregião Sudoeste Paranaense 92,58% dos estabelecimentos agropecuários eram 

considerados familiares.  

Uma das características da lei nº 11.326 de 2006 que define o (a) agricultor (a) 

familiar é que a unidade de produção deve utilizar predominantemente mão de obra da 

família nas atividades econômicas no estabelecimento ou empreendimento. Neste sentido 

nos propomos a analisar de que forma é realizado o trabalho das famílias agricultoras, 

principalmente como ocorre à divisão do trabalho segundo o sexo nas unidades de 

produção agrícola e principalmente na produção leiteira.  

Sendo uma região em que o trabalho da família é fundamental e a divisão sexual 

do trabalho evidente, o sistema patriarcal permanece consolidado, embora as mulheres 

tenham conquistado muitos avanços em relação a participação e a organização (pois 

atualmente possuem maior facilidade de transporte; romperam barreiras do machismo em 

alguns espaços públicos relacionados a agricultura familiar, como no sindicalismo e 

organização das mulheres; possuem vários direitos garantidos constitucionalmente, como 

aposentadoria, salário maternidade, etc.), mesmo assim, veremos que há uma hierarquia 

familiar e social na qual o sexo masculino se sobrepõe ao feminino, tanto no espaço 

privado quanto no público. Hierarquia esta visualizada também na divisão sexual do 

trabalho.  

A divisão sexual do trabalho, a partir do patriarcado, faz com que o sexo feminino 

seja responsável pela maior parte do trabalho não remunerado, repetitivo e cotidiano, o 
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qual, via de regra, não é reconhecido, nem valorizado. Nas unidades produtivas o trabalho 

das mulheres é essencial, a entrevistada 23, por exemplo, afirmou que o marido lhe disse 

uma vez que não se desquitava porque tinha muito trabalho e muita dívida para pagar. Ou 

seja, na agricultura se não houver o trabalho da família se torna mais difícil se sustentar, 

pois atualmente há falta de mão de obra no campo e, a partir das características do 

Sudoeste Paranaense, em que as unidades produtivas são pequenas, sendo elas 

parcialmente mecanizadas devido à declividade dos terrenos, etc. o trabalho familiar é 

essencial, ainda mais com o processo de êxodo da população jovem, como veremos ao 

longo do texto.  

Os municípios de Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR foram escolhidos 

por serem dois municípios que assim como a maioria da mesorregião Sudoeste Paranaense 

são constituídos predominantemente por agricultura familiar e, estão inseridos na lógica de 

mercado a partir da modernização da atividade leiteira, bem como possuem um processo 

de organização de agricultores e principalmente de agricultoras, os (as) quais lutam por 

direitos, tanto pela agricultura familiar, pela melhoria das condições de vida, por crédito, 

etc. e as mulheres diante dos empecilhos do patriarcado.  

A atividade leiteira está presente nos municípios estudados há muito tempo, no 

entanto era mantida pelas mulheres, principalmente para subsistência da família, para 

transformação caseira e uso doméstico (queijos, cremes de leite, etc.) ou então para 

pequena comercialização. No entanto, a partir da década de 1990, por fatores que veremos 

ao longo do trabalho, a produção leiteira foi modernizada, deixou de ser destinada somente 

à subsistência para se transformar em uma das principais fontes de renda para as famílias, 

ganhando destaque na economia familiar, sendo desenvolvido pela família.  

Portanto, partindo das características da mesorregião Sudoeste Paranaense e dos 

municípios estudados que são baseadas na agricultura familiar, na qual o trabalho da 

família é fundamental e a atividade leiteira que ganha destaque na economia da região, 

considerando a sociedade capitalista e patriarcal, procuramos analisar a participação das 

mulheres agricultoras familiares na produção leiteira nos municípios de Francisco Beltrão 

e Salto do Lontra.  

De acordo com o IBGE cidades, em 2010, o município de Francisco Beltrão 

possuía 78.957 habitantes, destes 67.456 era urbana e 11.501 rural. Salto do Lontra possuía 

13.672 habitantes, destes 7. 429 urbanos e 6. 243 rural.   

No mapa 1, a localização dos municípios estudados na pesquisa, situados na 

mesorregião Sudoeste Paranaense.  
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MAPA 1. Localização dos municípios de Francisco Beltrão e Salto do Lontra na 

mesorregião Sudoeste Paranaense.  

 

 

2. Os objetivos e a metodologia 

O principal objetivo deste trabalho é compreender como se dá a participação das 

mulheres agricultoras na produção do leite nos municípios de Francisco Beltrão e Salto do 

Lontra. O que instigou o estudo desta temática foram dúvidas e indagações por parte de 

algumas mulheres que a partir de encontros
1
, que objetivaram o resgate da história das 

mulheres agricultoras da mesorregião Sudoeste Paranaense, as quais indagaram-se sobre os 

rumos seguidos pela agricultura familiar a partir da modernização da agricultura. A partir 

destes encontros, as mulheres agricultoras afirmaram que a atividade leiteira fazia parte de 

                                                 
1 Encontros realizados a partir do projeto de Pesquisa e Extensão Registrando a história e as experiências político - 

organizativo das mulheres agricultoras no Sudoeste Paranaense, financiado pela SETI - Secretaria de Estado da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior – FUNDO PARANÁ, realizado no âmbito da Unioeste – campus de Francisco Beltrão, sob 

coordenação da professora Dra Roselí Alves dos Santos entre os anos de 2009 e 2011. 
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seu cotidiano e era de sua responsabilidade, no entanto, após a modernização da produção 

e aumento na produtividade, as mulheres, embora continuassem trabalhando muito, 

perdem a autonomia de decisão quanto aos rumos econômicos da mesma, e isto já foi 

afirmado em algumas outras pesquisas realizadas sobre mulheres e atividade leiteira. Ou 

seja, a partir do momento que a produção leiteira deixa de ser realizada para o auto 

consumo familiar e passa a ter um viés econômico, os homens tendem a administrar a 

mesma. Neste sentido, os objetivos específicos que permeiam a pesquisa são:  

a) Compreender a importância da atividade leiteira para a agricultura familiar dos 

municípios estudados; 

b) Analisar o processo que ocasionou a modernização da atividade leiteira e qual a 

interferência dessa mudança na vida e nas relações de trabalho dos agricultores e das 

agricultoras; 

c) Diagnosticar como ocorre a divisão sexual do trabalho na atividade leiteira e na unidade 

de produção; 

d) Estudar como ocorre a participação de homens e mulheres nas entidades que 

representam a atividade leiteira; 

e) Identificar quais são as entidades (privadas ou não) envolvidas com a produção e a 

comercialização do leite que atuam na mesorregião Sudoeste Paranaense; 

f) Verificar quantas são as mulheres que atuam nas direções das entidades representativas 

vinculadas a produção leiteira; 

A fim de apreender os objetivos propostos, primeiramente realizamos uma pesquisa 

bibliográfica identificando autores que contribuiriam com a temática. Utilizamos nesta 

pesquisa autores que estudaram/estudam os conceitos de gênero, patriarcado e agricultura 

familiar, buscando compreender qual é o significado destes conceitos para a realidade 

estudada, além de autores que estudam a produção leiteira, as cooperativas solidárias, a 

divisão sexual do trabalho, entre outros temas.  

Dados secundários foram utilizados a fim de compreender principalmente o 

processo de modernização da produção leiteira e a realidade da mesorregião e dos 

municípios estudados, principalmente no que diz respeito às características dos 

estabelecimentos, a gestão dos mesmos, ao uso de tecnologias, a produção de leite, etc. 

Utilizamos como fontes principalmente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o Departamento de Desenvolvimento Econômico e Social (DERAL), o Instituto 

Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) entre outros.  
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A pesquisa empírica foi realizada em etapas. Inicialmente contatamos o Sistema de 

Cooperativas de Leite da Agricultura familiar com Interação Solidária (SISCLAF) 

localizada no município de Francisco Beltrão a partir da qual verificamos que a 

Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar (CLAF) do município de Francisco Beltrão 

havia fechado e deixado de atuar no município desde 2011/2012. A partir desta 

constatação, partimos para a coleta de dados na CLAF do município de Salto do Lontra.  

A pesquisa empírica, a partir de trabalhos de campo nos municípios de Francisco 

Beltrão e Salto do Lontra nos levou aos principais resultados da pesquisa. Contatando o 

Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) do município de 

Salto do Lontra e de Francisco Beltrão, recebemos a indicação de duas comunidades de 

cada município para aplicar os questionários com perguntas fechadas e abertas (Apêndice 

1).  Optamos em pedir a indicação das comunidades à EMATER por saber que os 

dirigentes da mesma mantêm assistência técnica em certas comunidades rurais e que 

saberiam nas quais encontraríamos maior diversidade de realidades.  

Ao todo, foram aplicados 50 questionários, 12 no município de Salto do Lontra e 38 

em Francisco Beltrão. Em Salto do Lontra aplicamos questionários nas comunidades de 

São Domingos e Santa Rita, que segundo dirigentes da EMATER são duas comunidades 

que retratam a realidade geral do município. No entanto, embora estas duas comunidades 

tenham apoio da EMATER não possuem organização política comunitária, como Clube de 

Mães ou Associação de Moradores. Foram visitadas 6 famílias na comunidade de São 

Domingos que possuí em média 22 famílias e 6 na comunidade de Santa Rita que possuí 

em média 20 famílias. Dos 12 questionários aplicados 11 foram com as mulheres e 1 com 

homem, pois em uma unidade produtiva a mulher não se encontrava presente, portanto, o 

marido respondeu ao questionário.  No mapa 2 apresentamos as comunidades pesquisadas 

no município de Salto do Lontra.  

As comunidades escolhidas no município de Francisco Beltrão foram o 

Assentamento Missões e Água Vermelha, as quais foram escolhidas por serem duas 

comunidades organizadas politicamente em Clube de Mães e Associação de Moradores, 

sendo a comunidade do Assentamento Missões mais organizada politicamente devido ao 

processo histórico de ocupação de terras sendo bem estruturada atualmente na produção do 

leite e a comunidade de Água vermelha que apresenta diversas realidades, com produtoras 

mais e outras menos modernizadas e com menor participação política do que na primeira.   

 

 



25 

 

 

Mapa 2. Localização das comunidades São Domingos e Santa Rita no município de 

Salto do Lontra/PR. 

 

 

No município de Francisco Beltrão foram aplicados 38 questionários, 11 na 

comunidade de Água Vermelha que possuí em média 40 famílias de acordo com um 

membro da diretoria da comunidade, e 27 na comunidade de Santo Agostinho, localizada 

no Assentamento Missões que possuí 80 famílias de acordo com a Paróquia Nossa Senhora 

da Glória.  Estas comunidades foram escolhidas por serem duas comunidades que possuem 

um processo organizativo em que os (as) agricultores (as) participam de Associações de 

moradores, as mulheres possuem o Clube de Mães e a comunidade do Assentamento 

Missões possui representantes junto ao Coletivo de Mulheres do município. 

De acordo com Codó (2010), a comunidade do Assentamento Missões teve origem 

através do movimento social de reforma agrária, que contou com o apoio e organização do 
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Movimento Sem Terra – MST e do Sindicato de Trabalhadores Rurais – STR, sendo que 

sua ocupação ocorreu em 1996, de uma forma pacífica, pois as terras já pertenciam ao 

Banco do Brasil. A origem social dos (as) dos assentados era a agricultura, o que facilitou 

o desenvolvimento da comunidade. Já na comunidade de Água Vermelha, ainda para Codó 

(2010) os primeiros moradores chegaram a comunidade em 1947, inicialmente 

trabalhavam com a extração de madeira e com produtos para subsistência, como o plantio 

de feijão, milho, criação de pequenos animais, entre outros.   

Além da aplicação do questionário pedimos para que as mulheres descrevessem seu 

dia e gravamos para posterior transcrição e análise. Também, foram realizadas conversas 

com dirigentes e técnicos de entidades representativas da agricultura familiar, como a 

Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar (CLAF) de Salto do Lontra, a Cooperativa 

Central de Leite da Agricultura Familiar com Interação Solidária (SISCLAF), o Instituto 

Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). 

De posse dos dados primários (coletados a partir da aplicação dos questionários nas 

comunidades escolhidas) realizamos a tabulação dos mesmos em dois programas 

diferentes, a fim de facilitar a análise. Utilizamos o SPSS estatístics, a partir do qual é 

possível cruzar algumas informações e o Microsoft Excel, a partir de ambos organizamos 

os gráficos e as tabelas. Em campo, aproveitamos para retratar o trabalho das mulheres e a 

infraestrutura das unidades produtivas através de fotografias as quais estão expostas ao 

longo do texto.  

Estas etapas utilizadas na metodologia foram separadas a fim de cumprir com os 

objetivos propostos. Sendo que focamos mais nas agricultoras, no trabalho das mesmas, 

nas características das unidades produtivas do que na CLAF ou em outras entidades 

representativas da agricultura familiar, procurando analisar a participação das mulheres 

nestas a partir do olhar das próprias agricultoras e não das entidades.  

No mapa 3 apresentamos as comunidades pesquisadas no município de Francisco 

Beltrão.  
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Mapa 3. Localização das comunidades Assentamento Missões e Água Vermelha no município de Francisco Beltrão/PR .
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3. A contextualização espacial 

A mesorregião Sudoeste Paranaense, assim como os municípios de Francisco 

Beltrão e Salto do Lontra, objetos de nosso estudo, foram colonizados a partir dos 

pressupostos patriarcais, os quais vigoram como os condutores, tanto de aspectos sociais, 

quanto culturais e econômicos. E isto se reflete na hierarquia familiar, principalmente na 

agricultura familiar em que o homem é o chefe e comanda principalmente as atividades 

mais rentáveis das unidades produtivas. 

A produção leiteira, que será abordada neste texto, principalmente a partir da década 

de 1990 passou a ser direcionada para o mercado e teve sua produção modernizada. Como 

veremos, a maioria das agricultoras pesquisadas afirmaram que a produção de leite é uma 

das principais fontes de renda, no entanto, de uma atividade realizada pelas mulheres passa 

a ser realizada por toda família, respeitando a hierarquia familiar do patriarcado, a partir do 

qual na maioria das unidades produtivas o homem passa a gerenciar a produção.    

A história do Brasil é marcada pela exploração das mulheres, seja o trabalho ou o 

sexo. No período colonial as mulheres viviam sobre forte domínio masculino, controlavam 

o que vestiam, o que faziam, não podiam sair de casa desacompanhadas e frequentar 

espaços públicos era ainda mais difícil, muito embora as mulheres pobres se vissem 

obrigadas a trabalhar.  

Embora as lutas feministas por direitos tenham sido fundamentais para as mulheres, 

a melhora econômica e a possibilidade do trabalho remunerado possibilitou que muitas 

rompessem com algumas das práticas machistas e patriarcais. No entanto, todas estão 

inseridas neste sistema, mesmo as independentes financeiramente, um exemplo é que as 

pesquisas apontam que mesmo desempenhando as mesmas funções que os homens, as 

mulheres recebem menos do que eles, além das dificuldades que lhes são impostas.  

No entanto, embora as mulheres tenham dificuldades em participar de certos espaços 

públicos, que são espaços de decisões, principalmente relacionadas aos rumos da 

agricultura familiar, estas já conseguiram diversas mudanças e melhorias diante do sistema 

patriarcal e excludente, porém, nada foi dado, tudo aconteceu a partir de lutas e 

mobilizações, tanto a nível nacional como regional, portanto fruto de conquistas.  

A partir do Movimento Social Feminista as mulheres conseguiram garantir vários 

direitos, os quais se constituem em conquistas. Aos poucos as mulheres foram 

conquistando a liberdade para sair de casa, para estudar, com o capitalismo passaram a ser 

mão de obra na indústria, no entanto, enfrentam outras dificuldades, como a desvalorização 

do trabalho e do salário em relação aos homens. Outro fator é que a melhora econômica 
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possibilitou a uma parcela das mulheres, a independência financeira, no entanto, para as 

mulheres agricultoras isto fica mais distante, pois, a renda é obtida pelo trabalho familiar e 

é o homem, considerado o chefe e administrador, portanto, as mulheres se tornam 

dependentes financeiramente dos mesmos. 

Neste sentido, é importante compreendermos as mudanças ocorridas no Brasil via 

modernização e no trabalho das mulheres. Como veremos no capítulo 1 deste texto, o 

Brasil foi colonizado a partir dos pressupostos Ocidentais patriarcais, no qual as mulheres 

eram tidas como objetos e relegadas a serem mães e donas de casa por toda vida. 

No Sudoeste Paranaense, assim como várias outras regiões brasileiras, as mulheres 

se organizaram em vários espaços, em movimentos e mobilizações, principalmente 

anteriores a Constituição de 1988, organizações que culminaram em várias conquistas. De 

acordo com Ribeiro et al. (2010) o Movimento Popular de Mulheres (MPM) no Sudoeste 

nasceu  no município de Capanena na década de 1980 e, se expandiu para outros 

municípios da mesorregião Sudoeste Paranaense, sendo que a partir do MPM e do 

Movimento Sindical de mulheres as mesmas obtiveram várias conquistas, como o direito a 

documentação, a partir do qual buscam-se outros direitos, como o reconhecimento da 

profissão de agricultora, pois eram consideradas apenas donas de casa enquanto que seu 

trabalho também se estendia para as atividades agrícolas.  Outras conquistas foram muito 

importantes na Constituição de 1988, como: pensão por morte para o homem e para a 

mulher, em 1991 aposentadoria aos 55 anos para a mulher e aos 60 anos para o homem, no 

ano seguinte benefícios por acidente de trabalho e o salário maternidade em 1994, mais 

tarde, também conquistaram o direito ao acesso ao crédito, entre outros. “Me sinto muito 

bem por ter participado das lutas, pelo reconhecimento de minha profissão como 

trabalhadora rural, ter o bloco de produtora rural, a importância do reconhecimento de não 

ser ajudante, mas trabalhadora por igual ao homem” (Margarete Preilipper – Verê/PR, 

apud. RIBEIRO, et al., 2010, p. 93). 

No entanto, após a conquista de vários direitos, a luta das mulheres sofreu um 

retraimento, ficando politicamente desmobilizada por alguns anos, embora tenham 

conseguido vários benefícios a hierarquia familiar permanece, na qual a decisão masculina 

é mais valorizada. No entanto, a luta das mulheres agricultoras não deixa de existir, ela 

acontece no cotidiano, nas relações familiares. Recentemente as mulheres voltaram a se 

organizar politicamente a fim de buscar melhorias na vida, nas relações econômicas e de 

gênero. 
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Desde 2009 as mulheres agricultoras retomam uma organização política e 

mobilizam a mesorregião Sudoeste Paranaense a partir de um Coletivo Regional de 

Mulheres. No entanto este não trabalha de forma homogênea em todos os municípios. Em 

Francisco Beltrão está organizado o Coletivo de Mulheres agricultoras, que conta com a 

colaboração de algumas entidades representativas da agricultura familiar, em especial o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), a prefeitura municipal e a Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Francisco Beltrão. Este coletivo 

tem trabalhado em projetos referentes às mulheres, principalmente com agricultoras, as 

quais se reúnem a cada dois meses para discutir projetos, estudar temáticas de interesse das 

mesmas e até mesmo fomentar bandeiras de lutas, como a possível implantação de uma 

delegacia da mulher na região, a ampliação do salário maternidade para todas as mulheres, 

entre outras.  

A partir das organizações das mulheres a realidade foi se modificando na região, 

mudanças que refletiram na participação das mulheres em alguns espaços que há 50 anos 

era praticamente impossível, como é o caso dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais 

(STR) de Francisco Beltrão e Salto do Lontra, que atualmente contam com algumas 

mulheres atuantes na direção, no entanto, a participação das agricultoras nas reuniões e 

assembleias é menor que dos homens.  

Portanto, embora tenham ocorridos vários avanços, o sistema patriarcal permanece 

consolidado no modo de vida da população, suas consequências se refletem no cotidiano, 

nas relações familiares e sociais. Este sistema está arraigado tanto no campo quanto nas 

cidades, transcendendo a sociedade capitalista, atua como uma máquina do qual não se tem 

controle, pois todos e todas contribuem para sua permanência.   

Neste sentido, procuramos neste trabalho, ressaltar as relações patriarcais no 

campo, sendo que é um espaço em que as mulheres encontram-se mais isoladas, há menos 

acesso a informação e geralmente elas dependem financeiramente do marido, pai, irmãos, 

etc. No Brasil, de acordo com o IBGE, em 1996, 12% dos estabelecimentos agropecuários 

eram dirigidos por mulheres, em 2006, 13%, ou seja, em dez anos têm-se o aumento de 1% 

no número de mulheres chefiando estabelecimentos agropecuários. O estado do Paraná fica 

abaixo da média nacional com 9,5% dos estabelecimentos agropecuários sendo chefiados 

por mulheres em 2006.  

Assim como no Brasil e Paraná, na mesorregião Sudoeste Paranaense e nos 

municípios de Francisco Beltrão e Salto do Lontra o número de mulheres chefiando 

estabelecimentos agropecuários é pequeno. No Sudoeste Paraense, em 1996 o número de 
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mulheres chefiando domicílios particulares permanentes era 8% e teve crescimento de 

0,5% até o Censo Agropecuário de 2006. Na tabela 1, comparamos a mesorregião Sudoeste 

Paranaense com outras regiões do Paraná, sendo que apenas a região metropolitana de 

Curitiba atinge a média nacional.  

 

Tabela 1. Percentagem de produtoras femininas na direção 

dos trabalhos em estabelecimentos agropecuários nas regiões 

paranaenses em 2006 

Regiões PR Percentual feminino (%) 

 Noroeste  9 

Centro Ocidental  7,50 

Norte Central Paranaense  8,06 

Norte Pioneiro  8,98 

Centro Oriental 11,55 

Oeste  8,86 

Sudoeste Paranaense  8,50 

Centro-Sul 10,27 

Sudeste  9,20 

Metropolitana de Curitiba  13,68 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário - 2006 

 

Ainda de acordo com a tabela 1, a mesorregião Sudoeste Paranaense possui 1% a 

menos que a média do Estado do Paraná de estabelecimentos agropecuários sendo 

chefiados por mulheres e 4,5% a menos que a média nacional que é quase de 9,39%. No 

entanto, o que podemos apreender é que o número de mulheres chefiando estabelecimentos 

agropecuários é pequeno, seja em nível local, regional ou nacional. Porém o fato da 

mesorregião Sudoeste Paraense possuir 4,5% a menos do que a média nacional de 

mulheres chefes, nos leva a refletir sobre a agricultura familiar que esta constituída nesta 

região, será que nesta as mulheres são mais submissas? Ou seria o estado do Paraná que 

possui características patriarcais muito fortes? Este seria outro tema para ser pesquisado. 

No ano de 2006 ainda de acordo com o IBGE, no município de Francisco Beltrão 

11% dos estabelecimentos agropecuários eram dirigidos por mulheres e em Salto do Lontra 

7%. Neste sentido, mesmo que as mulheres agricultoras trabalhem muito, a maioria 

depende financeiramente do chefe do estabelecimento, pois no sistema patriarcal ambos os 

sexos reconhecem o homem como o líder e se dá mais valor às decisões masculinas. No 

entanto, verificamos em campo que mesmo trabalhando muito as próprias mulheres 

reconhecem os esposos/filhos/genros como chefes. Também, os homens se consideram 
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chefes e na maior parte dos casos são, pois são eles que administram a renda da família e 

as mulheres assumem um papel subsumido e submisso. 

 Os homens sendo os chefes dos estabelecimentos agropecuários administram a 

renda obtida. Por isso, as mulheres mesmo trabalhando muito não conseguem 

independência financeira, o que faz com que muitas procurem outras formas de vida 

(principalmente as mulheres mais jovens), como o deslocamento para um trabalho no 

espaço urbano como forma de independência financeira e até mesmo de “controle sobre o 

próprio corpo”, pois no espaço rural o patriarcado aparece mais intenso, as mulheres ficam 

mais isoladas havendo maior controle por parte da família.  

É interessante verificar que o trabalho das mulheres, mesmo sendo invisibilizado é 

fundamental para a sociedade, principalmente no papel de manutenção da força de 

trabalho, pois na divisão sexual do trabalho geralmente são as mulheres que ficam 

responsáveis para cuidar da alimentação, da higiene, etc. 

A divisão sexual do trabalho que nada mais é do que a distribuição do trabalho 

entre homens e mulheres de acordo com o sexo, existe há muito tempo e em diferentes 

espaços e sociedades. No entanto, é na sociedade capitalista e no seu processo de 

ampliação do capital que ela toma maior visibilidade, principalmente a partir do 

Movimento Feminista que questiona as desigualdades dela decorrente, embora no 

capitalismo ocorra à exploração do trabalho independente do sexo, as mulheres recebem 

menor remuneração.  

Para Silva; Arantes; Ferreira (2012), a divisão sexual do trabalho se mantém pelo 

princípio da separação entre o que é trabalho de homem e o que é trabalho de mulher, 

sendo que o trabalho de mulher está associado à reprodução, ao cuidado com as crianças, a 

manutenção da força de trabalho, pois geralmente são as responsáveis pela alimentação 

familiar, etc., ou seja, o cuidado com as pessoas. São relações como destaca Hirata e 

Kergoat (2007) em que o trabalho das mulheres apresenta uma conotação natural, maternal 

e que não recebe o mesmo destaque hierárquico e de remuneração que os homens. Desta 

forma, o trabalho do homem tem maior visibilidade e valorização social e econômica. 

No entanto, principalmente na agricultura familiar, o trabalho das mulheres não é 

reconhecido e como veremos, muitas mães incentivam as filhas a procurar outros espaços. 

Neste sentido, a teoria da masculinização da agricultura pode ser uma das justificativas 

para nossa preferência pelo estudo do campo. Há um processo de êxodo das mulheres em 

busca da independência no espaço urbano, pois houve um processo de diminuição da 

população rural e aumento da urbana após industrialização e modernização da agricultura. 
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No Sudoeste Paranaense, de acordo com dados do IBGE em 1991, 52% da população era 

rural enquanto 47% era urbana, em 2010 a situação se reverte, pois enquanto que 30% da 

população era rural, 70% era urbana.   

Analisando dados do Censo Demográfico do IBGE (1991), percebemos que a 

população rural diminuiu substancialmente nas últimas décadas, tanto no Brasil, Paraná e 

na mesorregião Sudoeste Paranaense. A população do campo no Sudoeste Paranaense 

diminuiu 40% entre 1991 e 2010, no entanto a proporção de homens e mulheres que 

deixam o campo é praticamente a mesma. O que significa que as mulheres estão 

permanecendo na mesma proporção que os homens na agricultura do Sudoeste Paranaense, 

isto também ocorre no município de Salto do Lontra, já no município de Francisco Beltrão 

ainda de acordo com o IBGE as mulheres estão saindo mais que os homens do campo, de 

1991 para 2010, enquanto a população rural masculina diminuiu 22% a feminina diminuiu 

31%. Neste sentido, percebemos que devemos ter cautela ao afirmar que as mulheres estão 

deixando o campo, no entanto, dados qualitativos dos trabalhos de campo nos mostram que 

há um processo em que as mulheres (mães) incentivam suas filhas a deixar o espaço rural, 

porém, os filhos homens também acabam procurando outros meios de sobrevivência, 

veremos mais informações no decorrer do texto. 

No gráfico 1, apresentamos dados do IBGE sobre a idade da população residente no 

espaço rural da mesorregião Sudoeste Paranaense no ano de 2010.  

 

Gráfico 1. População residente no espaço rural de acordo com a idade 

na mesorregião Sudoeste Paranaense/PR - 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, dados da amostra - 2010.  
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O que podemos apreender a partir dos dados expostos no gráfico 1 é que a 

população rural é composta predominantemente por pessoas adultas e crianças, pois a 

quantidade de pessoas nas idades entre 20 e 34 anos é menor. O que nos parece é que ao 

completar a maioridade os (as) jovens procuram outros espaços, seja para o estudo ou para 

o trabalho.  Ou seja, no período em que dependem (financeiramente) dos pais os (as) 

crianças e jovens até os 18 ou 19 anos permanecem na unidade produtiva, quando 

completam a maioridade buscam a autonomia.  

Portanto, trazendo algumas características da mesorregião estudada, situando-as 

principalmente como consequência do sistema patriarcal, no próximo item, vamos dar 

destaque ao processo de constituição territorial do Sudoeste Paranaense, para tanto, 

fazemos um sintético resgate do processo de modernização da agricultura que se 

manifestou também no Sudoeste Paranaense, para posterior entendimento sobre as 

mudanças ocorridas na cadeia produtiva do leite.  

 

4. O processo de constituição territorial do Sudoeste Paranaense 

O Brasil é um país de base agrícola e/ou agropecuário, sua industrialização é 

recente e sempre esteve marcado pela exploração, de classe, raça e gênero, na qual 

destacaremos a submissão da mulher. Graziano (1998) descreve algumas características do 

Brasil no período colonial, o qual tinha uma agricultura caracterizada por ele como 

complexo rural, na qual havia uma incipiente divisão do trabalho, ou seja, nas fazendas se 

produziam os meios para subsistência, tanto para os escravos, quanto para os donos dos 

meios de produção. Este período de acordo com o autor vai até 1850 e se caracteriza por 

haver um produto principal para a comercialização, geralmente para o mercado externo.  

O complexo rural se refere às múltiplas atividades efetuadas pela reprodução 

natural, na qual a agricultura é apenas uma dessas atividades. No ano de 1850 inicia-se a 

fase da decomposição do complexo rural, os principais mecanismos foram à proibição do 

tráfico negreiro e a implantação da Lei de Terras
2
 no Brasil, esse período transitório vai até 

1945, sendo que o elemento fundamental para a passagem do complexo rural para o 

complexo agroindustrial foi o desenvolvimento do mercado interno capitalista. O produto 

que representava a economia brasileira neste período era principalmente o café, tanto que 

Graziano (1998) destaca o surgimento do complexo cafeeiro após a crise do complexo 

                                                 
2 Para Moraes Silva (1999), a apropriação de terras na forma capitalista no Brasil remonta ao ano de 1850 com a 

implantação da Lei de Terras, a qual estipula que as terras seriam apropriadas através da compra e não mais no regime 

das posses livres. 
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rural e simultaneamente a substituição das importações, ou seja, o crescimento do mercado 

interno e do mercado de trabalho no Brasil. A partir da exportação do café criaram-se 

outros serviços, inicialmente relacionados à produção, especializando-se algumas 

atividades agrícolas, como o desmatamento, o plantio, etc. criaram-se também serviços 

urbanos, mas que eram ligados com o rural, como os meios de transporte, os bancos, a 

necessidade de novas máquinas, equipamentos, insumos, sendo que grande parte destes 

serviços foram financiados pelos fazendeiros do café (GRAZIANO, 1998). 

Porém, a transição, do complexo rural para o agroindustrial não se deu de forma 

homogênea em todo o território, ou seja, cada região possuía suas especificidades, havendo 

uma forte diferenciação entre a periferia e o núcleo de produção, para Graziano (1998), as 

regiões periféricas, Norte e Nordeste, Minas Gerais e parte do Centro Oeste eram 

problemáticas por não atingirem o mesmo nível de modernização que a região paulista e 

sulista, consideradas como núcleo de produção.  

A dissolução do complexo rural no Brasil foi lenta, iniciada em 1850 termina um 

século depois com a implantação do D1 - departamento produtor de bens de capital e 

insumos para a agricultura. É a partir do complexo rural que vão se separando várias 

atividades que se constituem em outros setores, ocorre então a formação dos mercados 

nacionais principalmente de produtos agrícolas e para a força de trabalho e para a 

constituição do D1 industrial. A partir disso a agricultura inicia sua própria industrialização 

(GRAZIANO, 1998).  

Para Guimarães (1982), a partir da união entre a agricultura e a indústria, surge o 

complexo agroindustrial como o resultado mais rápido do crescimento da industrialização 

agropecuária posterior a 1950, responsável por profundas mudanças na base, como nas 

relações entre as atividades econômicas de produção e de distribuição.  

 
O longo processo de transformação da base técnica – chamado 

modernização – culmina, pois, na própria industrialização da agricultura. 

Esse processo representa na verdade a subordinação da Natureza ao 

capital, que, gradativamente, liberta o processo de produção agropecuária 

das condições naturais dadas, passando a fabricá-las sempre que se 

fizerem necessárias. Assim, se faltar chuva, irriga-se; se não houver solos 

suficientemente férteis, aduba-se; se ocorrerem pragas e doenças, 

responde-se com defensivos químicos e biológicos; e se houver ameaças 

de inundações, estarão previstas formas de drenagem (GRAZIANO, 

1998, p. 3). 

 

Muller (1982) destaca que para se produzir no capitalismo não basta apenas possuir 

terras, precisa-se de certo montante de bens e capital, para ele “o trabalho agrícola 
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subsume-se no capital num contexto marcado pela industrialização crescente da 

agricultura, processo no qual a terra-matéria perde suas forças determinadoras das 

condições de produção em favor da terra capital” (MULLER, 1982, p. 49). Ou seja, a 

agricultura passou a depender da indústria para produzir.  

No entanto, a modernização da agricultura no Brasil não ocorreu de forma 

homogênea em todo território, representou uma significativa mudança na base agrícola, 

com mudanças tecnológicas, sociais e econômicas. Houve aumento na produção de 

alimentos a partir do uso intensivo de tecnologias, portanto, a aplicação de recursos em 

pesquisas e desenvolvimento se tornou essencial. No entanto a diversificação de alimentos 

foi reduzida.  

Este breve histórico sobre o Brasil foi necessário para entender o contexto da 

mesorregião Sudoeste Paranaense em âmbito nacional. Neste sentido, a modernização da 

região Sudoeste Paranaense é mais tardia em relação à modernização de outras regiões do 

Brasil, isso se justifica pelo início da ocupação efetiva do território do Sudoeste 

Paranaense, que foi cerca de três séculos posterior a do território brasileiro. Com a intenção 

de proteger as fronteiras com o Paraguai e Argentina assim como a necessidade de 

produção de alimentos, Getúlio Vargas criou a política de ocupação chamada de Marcha 

para Oeste em 1944. Foi a partir daí que se inicia o povoamento efetivo da região, sendo 

que as terras somente são regularizadas após a Revolta dos Posseiros em 1957. 

O território da agricultura familiar no Sudoeste Paranaense passou por constantes 

mudanças, entre os anos de 1960 e 1970, - período de regularização das terras
3
 – foram 

direcionadas a região políticas governamentais e empresariais que visavam o 

desenvolvimento econômico. De acordo com Alves et al. (2005), o Sudoeste Paranaense 

teve uma modernização agrícola voltada para o capitalismo e a partir da década de 1960, o 

Estado, as cooperativas e agroindústrias privadas direcionavam seus esforços para a 

incorporação das atividades agrícolas ao capital através da modernização, estimulando a 

produtividade a partir do crédito rural. Na atividade leiteira não foi diferente, porém esta 

possuiu uma modernização um pouco mais recente, a partir da década de 1990.  

De 1960 a 1980 ocorre uma expansão horizontal da atividade agropecuária no 

Sudoeste Paranaense. A partir de 1985 têm-se a verticalização da agricultura expressando-

se através da intensificação do uso dos produtos do pacote tecnológico, que introduz novas 

técnicas de produção no Sudoeste Paranaense, como máquinas, sementes selecionadas e 

                                                 
3 Somente após a Revolta dos Posseiros em 1957, os agricultores puderam regularizar as terras. A partir disso, foi 

possível a implantação de políticas de desenvolvimento econômico como os financiamentos por exemplo. 
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híbridas melhoradas, insumos químicos e técnicas de plantio padronizadas que se fazem 

presentes até a atualidade (SANTOS, 2008).  

Santos (2008) afirma que, com a modernização, a agricultura passa a depender cada 

vez mais das atividades industriais, as quais estão situadas no espaço urbano, sendo que o 

território rural é remodelado perdendo sua característica de auto suficiência. Ou seja, o 

campo passa a utilizar adubos industriais, maquinários, inseticidas, entre outros, produtos 

estes provenientes da industrialização. 

A modernização agrícola no Sudoeste Paranaense, assim como outras regiões adota 

o modelo de desenvolvimento urbano industrial. O pacote tecnológico da agricultura 

estimulou quantitativamente a produção de alimentos. No entanto, com maior uso do solo 

ocorre seu desgaste, por isso há necessidade de investimentos na correção do mesmo, 

através de fertilizantes químicos ou orgânicos e uso da calagem (mistura do cal a terra) 

(ANTONELLO et al., 2009). 

A partir de 1985 ocorrem significativas mudanças na forma de produção 

agropecuária do Sudoeste Paranaense. Há aumento na área de pastagem e a valorização da 

produção de leite, a qual passa a ter significativa importância. Também há uma 

intensificação do sistema de integração agroindustrial como o fumo, criação de aves e 

suínos, isto ocorre, entre outros, em virtude da oferta de mão de obra. Esta verticalização 

da agricultura que ocorre a partir de 1985 no Sudoeste Paranaense se dá de maneira 

fragmentada e seletiva (SANTOS, 2008).  

Foi no período de 1970, 1980 e 1990 que ocorreu a expansão da produção dos 

binômios soja e trigo, também o milho entre outros, culturas estas que utilizavam o pacote 

tecnológico da agricultura (SANTOS, 2008) e que estão presentes na atualidade nas 

unidades de produção familiares da região Sudoeste Paranaense. 

De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE e SEAB - Secretaria do Estado da 

Agricultura e do Abastecimento, de 2007 para 2011 houve aumento na produção de soja, 

milho, trigo e feijão na região Sudoeste Paranaense e diminuição da produção de arroz, que 

é menos adaptado a região e se tornou mais fácil o comércio com outras regiões e países.  

No entanto, de acordo com Braga (2010), a produção de grãos é inviável para 

alguns pequenos agricultores familiares. A agricultura da região Sudoeste Paranaense é 

composta principalmente por pequenas unidades de produção, grande parte com terras em 

declive, o que dificulta a utilização de maquinários e não compensa pela pouca 

produtividade. No entanto, os agricultores insistem em produzir grãos oriundos do pacote 

tecnológico, principalmente soja e milho, entre outros e, também, outras formas de 
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produção são adotadas, como a produção leiteira, por exemplo, as quais não dispensam o 

uso de produtos do pacote tecnológico.  

A produção leiteira na região Sudoeste Paranaense se tornou uma atividade 

modernizada, com forte inserção no mercado. Além da modernização da infraestrutura, 

compra de equipamentos, na higienização e na qualidade genética do rebanho investe-se 

também na alimentação animal, relacionada diretamente aos produtos provenientes do 

pacote tecnológico, como a utilização de rações a base de milho e soja, além da silagem - 

feita do milho - que está presente na maioria dos estabelecimentos agropecuários.  

Em trabalho de campo, a partir de aplicação de questionários nos municípios 

pesquisados, verificamos que predomina o sistema de policultura nas unidades de 

produção, todas (os) as (os) entrevistadas (os) produzem leite e algum tipo de grão, como 

milho e soja, além de pastagem, produção de fumo e frutas. O cultivo da soja e do milho 

também é significativo, além de outras produções.  

A constituição do complexo agroindustrial descrita por Graziano (1998) é o inicio 

do processo que irá se transformar na modernização agropecuária atual, que é a 

industrialização da agricultura, representada pela inserção do pacote tecnológico. As 

políticas públicas representaram papel fundamental neste processo, no entanto, os 

pequenos agricultores, atualmente denominados de agricultores familiares por muito tempo 

estiveram à margem das políticas de financiamento.  

Somente a partir da década de 1990 cria-se uma política de financiamento 

específica para agricultores familiares, o que facilitou o acesso e a modernização da 

produção agropecuária. A modernização agropecuária para agricultores familiares não 

seria possível sem o incentivo de crédito de financiamento e investimento, como, por 

exemplo, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

criado em 1995 que, tem como foco o fortalecimento das atividades desenvolvidas na 

agricultura familiar mediante a modernização.  Schneider et al. (2004) destaca que a 

criação do PRONAF foi um dos acontecimentos mais marcantes na esfera das políticas 

públicas para o meio rural brasileiro, também que o programa representa uma legitimação 

do Estado em relação à agricultura familiar, tendo como finalidade prover crédito agrícola 

e apoio institucional aos agricultores, sendo que antes do PRONAF os agricultores 

familiares, denominados de pequenos agricultores encontravam mais dificuldades de 

acesso ao crédito.  

De acordo com Schneider et al. (2004), o PRONAF possui uma categorização para 

o acesso a linha de crédito de acordo com o nível da renda bruta familiar rural, que 
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segundo o autor, permite que as regras de financiamento sejam diferenciadas para a 

realidade dos diversos segmentos sociais. Os encargos financeiros e os rebates (descontos) 

visam auxiliar mais as parcelas de menor renda e em maiores dificuldades produtivas. 

O PRONAF é uma política específica do governo federal para a agricultura 

familiar, no entanto, existe uma desigualdade grande na distribuição dos recursos, pois os 

maiores valores para financiamento são destinados para agricultores de maior poder 

aquisitivo. E também tem menor acesso pelas mulheres, em decorrência da estrutura 

patriarcal da agricultura familiar.  

De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE, apenas 13% dos acessos do 

PRONAF no Brasil eram feitos por mulheres em 2006. Outro fator verificado é que as 

mulheres acessaram mais as linhas de crédito que disponibilizam menores valores.  

De acordo com Santos (2008) os contratos de financiamentos do PRONAF são 

divididos em custeio e investimento, o custeio é destinado a custear a produção anual e o 

investimento é destinado para a parte de infraestrutura, compra de equipamentos, vacas 

leiteiras, etc. sendo que para a autora o governo diminuiu sua intervenção na 

comercialização. A partir do PRONAF houve uma intensificação profunda na inserção dos 

agricultores familiares no mercado, pois estão inseridos no circuito do capital financeiro, 

nas agroindústrias, nas indústrias de insumos, direta ou indiretamente.  

No Brasil, as políticas de financiamento objetivam a modernização do setor 

agropecuário, sendo que os agricultores familiares procuram se inserir na lógica de 

mercado e partir da utilização do pacote tecnológico. Já a modernização da produção 

leiteira no Brasil é mais recente em relação a outras atividades agropecuárias, sendo que o 

aumento da produção e a modernização foram impulsionados por diversos fatores, como a 

demanda de consumo, pelo aumento do preço pago ao produtor a partir da concorrência 

entre laticínios, a partir da Instrução Normativa 51 que regulamenta a atividade no que diz 

respeito à higienização, armazenamento, etc. e também pelas políticas públicas de 

financiamento e investimento, para a agricultura familiar principalmente PRONAF. 

Como já destacamos e que será mais bem aprofundada nos capítulos, a divisão 

sexual do trabalho na produção leiteira é intensa e foi modificada com a modernização da 

atividade. O domínio das tecnologias implementadas na produção geralmente é algo que os 

homens detêm, mesmo que as mulheres trabalhem na produção, geralmente são os homens 

que participam dos cursos de capacitação por exemplo. Essa divisão sexual do trabalho 

pode ser considerada um dos reflexos do sistema patriarcal, no qual as mulheres estão em 
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desvantagem, principalmente na agricultura em que elas têm dificuldades em obter uma 

renda própria.  

 

5. A estrutura 

Ao realizar o levantamento bibliográfico entendemos que o conceito de patriarcado 

é mais adequado para retratar a realidade estudada, pois o entendemos como um sistema 

hierárquico, que subordina as mulheres a um papel inferiorizado na sociedade e na família. 

A partir disso, iniciamos o primeiro capítulo fazendo uma leitura sobre o papel das 

mulheres na história escrita e a invisibilidade das mesmas no processo histórico, 

lembrando que a história foi e é escrita sobre o prisma do patriarcado. Neste sentido, 

procuramos destacar a importância da incorporação do conceito de gênero a fim de 

denunciar o processo de sujeição das mulheres. Portanto, no primeiro capítulo destinamos 

a compreensão deste sistema, a partir do qual procuramos entender a agricultura familiar 

da região estudada.  

Ainda no primeiro capítulo procuramos identificar algumas mudanças na vida e nas 

relações de trabalho das mulheres, além de destacar o processo de submissão do trabalho 

das mulheres no capitalismo. Portanto, iniciamos o segundo capítulo destacando o 

processo organizativo das mulheres agricultoras, focando na mesorregião Sudoeste 

Paranaense. 

No segundo capítulo, procuramos demonstrar o processo de inserção política das 

mulheres agricultoras, destacando o processo histórico de organização das mulheres na 

mesorregião Sudoeste Paranaense, como no Movimento Popular de Mulheres (MPM) e no 

sindicalismo. Mostramos principalmente que embora várias conquistas tenham sido 

garantidas pelas mulheres, ainda assim não romperam com o sistema patriarcal e que, 

continuam tendo menos participação que os homens nas entidades representativas da 

agricultura familiar.  

No terceiro capítulo, procuramos apresentar um panorama sobre a atividade leiteira, 

o processo de modernização e a gestão masculina na mesma. A partir do trabalho empírico 

e, tomando ciência sobre a importância em dar visibilidade ao trabalho das mulheres 

agricultoras, o qual muitas vezes não é reconhecido, na segunda parte do capítulo 

buscamos analisar a exploração do trabalho das mulheres a partir do sistema capitalista e 

patriarcal, exploração esta que vai a diversos âmbitos da unidade produtiva e na atividade 

leiteira. 
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No quarto e último capítulo procuramos caracterizar a produção leiteira, buscando 

visibilizar quem são os sujeitos pesquisados, caracterizar a produção de leite nas unidades 

produtivas pesquisadas e a divisão sexual do trabalho na atividade leiteira, utilizando 

principalmente dados empíricos resultados do trabalho de campo nos municípios 

pesquisados. Ainda neste capítulo destacamos que a participação das mulheres agricultoras 

nos espaços de decisões é menor que dos homens e também retratamos que o trabalho das 

agricultoras é de suma importância nas unidades produtivas. Neste sentido, finalizamos 

este trabalho abordando as dificuldades das mulheres agricultoras, mas também os vários 

avanços alcançados pelas mesmas.  
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1. AS MULHERES NO PATRIARCADO 

A construção desta dissertação nos remete a compreensão do conceito de 

patriarcado para apreender nosso objeto de pesquisa: as mulheres... Este é um conceito 

ainda pouco explorado na Geografia brasileira, o que no geral discute seus conceitos mais 

expressivos como espaço, território, paisagem e região sem levar em consideração, via de 

regra, as relações de gênero. 

Neste sentido, nos parece caro buscarmos compreender o trabalho das mulheres 

agricultoras na produção de leite, a luz da compreensão da forma como o patriarcado 

influência as relações de gênero. A partir da revisão bibliográfica, entendemos que o 

patriarcado é uma estrutura social, em que as mulheres são subordinadas aos homens, 

sendo respeitada uma hierarquia em que as mesmas são consideradas inferiores, tanto em 

aspectos sociais, quanto econômicos e culturais, no espaço privado e no público. 

Como veremos, os estudos sobre gênero e patriarcado estão inseridos na pesquisa 

geográfica há pouco tempo. Para André (1990) foi a partir da década de 1980 que 

geógrafas (os) se inserem no estudo da temática de gênero, pois para o autor os estudos de 

classe não podem se limitar as estratégias do capital, “procurando evidenciar que a 

organização social e territorial engloba diferenças consideráveis entre homens e mulheres e 

que as relações entre ambos são um elemento estruturador importante da sociedade” 

(ANDRÉ, 1990, p. 04). A partir da inclusão dos estudos de gênero na ciência geográfica 

passa-se a denunciar as situações em que as mulheres se encontram subordinadas através 

do tempo e do espaço. 

 
Na perspectiva de apontar as outras relações de poder estabelecidas na 

produção do espaço é que acreditamos ser importante o estudo das 

relações de gênero pela ciência geográfica, com objetivo de colocar no 

centro da produção espacial as relações de exploração e submissão 

resultantes de uma relação de gênero em que patriarcado estabelece uma 

prática sócio-espacial que ainda segrega milhares de mulheres em todo o 

mundo (COSTA, 2013, p. 2). 

 

Carvalhal (2004) destaca como importante os estudos das relações de gênero, que 

segundo a autora, é permeada pelas relações de classes e de poder entre os sexos. “Ao se 

estudar gênero deve ser levado em conta o universo relacional, ou seja, que a questão de 

gênero está imbricada diretamente com a sociedade, com as relações de poder entre 

homem e mulher, capital e trabalho, trabalhador e patrão” (CARVALHAL, 2004, p. 41). 
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O estudo de Gênero no contexto geográfico tem possibilitado o 

enquadramento da mulher dentro da temática espacial através de seu 

papel ativo, de atriz social, nas atividades produtivas e reprodutivas, 

produzindo e reproduzindo o espaço. Esse papel dá-se conjuntamente 

com os outros membros da família. Assim até pouco tempo atrás, a maior 

parte dos estudos geográficos desenvolvidos sobre áreas rurais ignoram a 

perspectiva de gênero, ou seja, o estudo da experiência da mulher que 

vive no meio rural era marginalizado, conjuntamente com o papel de 

gênero na organização da vida rural (FRANCISCO, 2011, p. 32). 

 

Portanto, na maioria dos trabalhos geográficos, o estudo espacial camufla as 

desigualdades e os preconceitos, pois não mostra as diferenças relativas ao sexo. Os 

estudos de gênero chegaram a fim de apontar tal invisibilidade e ainda dar visibilidade a 

forma como homens e mulheres produzem o espaço, além das dimensões exclusivamente 

econômicas, políticas, assim como busca denunciar na perspectiva de gênero a opressão 

pela qual as mulheres passam no sistema patriarcal.  

 
Os estudos de Geografia sempre estiveram interessados nas relações de 

poder, seja para afirmá-lo como o fez a nova geografia, ou para 

questioná-lo propondo outras formas de empoderamento, como propõe a 

geografia crítica. No entanto, esta discussão esteve fortemente aliada ao 

poder do Estado, contribuindo para uma percepção de poder como algo 

exercido por esta instituição e menosprezando outras formas de poder, 

como por exemplo, o patriarcado, exercido de forma densa no espaço 

público e privado e que é fundamental nas práticas sócio-espaciais em 

diferentes sociedades em diferentes tempos (COSTA, 2013, p. 1/2). 

 

 

O patriarcado transcende a sociedade capitalista. Está presente no tempo e no 

espaço e se apresenta de diferentes formas, interferindo em aspectos econômicos, políticos 

e culturais. A Geografia, como uma ciência crítica, a qual é composta por diferentes ramos 

e que estuda diferentes dimensões, como naturais, políticos, econômicos, culturais, etc. 

possui uma relação específica com a história, sendo que o melhor meio para se analisar a 

realidade é estudando os aspectos passados, sejam eles físicos ou humanos. Neste sentido, 

ao longo do tempo alguns estudiosos da ciência geográfica passaram a perceber que é 

necessário considerar o ser humano na construção do espaço e diferenciá-lo de acordo com 

o sexo.  

A Geografia pode ser considerada uma ciência multidisciplinar, pois trata de 

variados temas e conceitos, dentre eles se dá fundamental atenção ao conceito de território. 

Raffestin (1980), explica que o território é constituído a partir de relações de poder nele 

estabelecidas e externas a ele. Ou seja, sinteticamente o território é um local de relações. 

Para Saquet (2007), as relações de poder que formam o território, extrapolam a atuação do 
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Estado, estando presentes na vida cotidiana da população, na família, na educação, na 

Igreja, no lugar de trabalho ou nas mais variadas atividades na vida em sociedade, 

portanto, o território é o lugar de relações, de apropriação e produção do espaço.  

Utilizamos estes dois autores, os quais trazem grande contribuição para os estudos 

geográficos a partir do conceito de território a fim de afirmar a importância de se levar em 

conta o sexo do sujeito a ser estudado, pois, se o território é o lugar de relações de poder, 

estas não ocorrem sem a participação das mulheres, que ao longo de muitas pesquisas tem 

sido invisibilizadas, pois o próprio conceito de poder remete a uma lógica masculinizada.  

Neste sentido, procuramos evidenciar a importância dos estudos sobre mulheres, 

gênero e patriarcado na Geografia. Destacando-se que o estilo de vida patriarcal sempre 

esteve presente no Brasil, tanto nas relações sociais quanto nas famílias. Para tanto, 

organizamos este capítulo caracterizando o que é o patriarcado e qual é a influência deste 

sistema nas relações sociais e de trabalho, principalmente no processo que ocasionou a 

invisibilidade das mulheres na história, destacando-se que o Brasil foi colonizado a partir 

dos pressupostos patriarcais e, por último procuramos demonstrar os avanços das lutas das 

mulheres diante do capitalismo e do patriarcado.  

 

1.1. O processo de invisibilidade das mulheres na história e a inserção dos conceitos 

de gênero e patriarcado 

A história escrita, durante muito tempo foi exercida somente por homens. Para 

Folador (2009) foi a partir do século XX que as mulheres tiveram a possibilidade de se 

profissionalizar no ramo de historiadoras. Além de não serem as historiadoras também não 

participavam diretamente dos principais atos históricos, os quais aconteciam nos espaços 

públicos, como nas praças, nos espaços de decisões, no entanto não significa que não 

possuíam papel fundamental na família.  

 
Escrita fundamentalmente por homens, a narrativa histórica se absteve de 

incorporar às suas preocupações o sujeito feminino. Este silêncio não foi 

uma prerrogativa da historiografia brasileira ou latino-americana, mas 

atitude constante inclusive em países como Estados Unidos e França, 

onde a busca pelos direitos da mulher e o reconhecimento da condição 

feminina se deu mais cedo do que entre nós (GOMES DA SILVA, 2008, 

p. 224).  

 

As mulheres passaram muito tempo da história trancafiadas no âmbito privado, em 

segundo plano quando o assunto era relacionado a grandes acontecimentos da história da 
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humanidade, “trancafiadas em castelos, palácios ou simples moradias as mulheres não 

tinham vez na história escrita pelos homens” (FOLADOR, 2009, p. 3).  

Para Guardia (2013) somente no século XVIII se inicia a desconstrução da história 

patriarcal
4
, ou contada sob o viés patriarcal. Lembrando que Guimarães (2013) coloca que 

o conceito de patriarcado não se refere à superioridade do pai, mas sim do masculino sobre 

o feminino.  Até este período a história focava somente no espaço público, tido como 

espaço de poder político e econômico. Para ela o “Iluminismo em que a razão e a educação 

constituíram características por excelência; o liberalismo que propôs a igualdade, embora 

sem poder concretizar sua proposta durante a Revolução Francesa quando as mulheres 

demandaram que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão as incluísse” 

(GUARDIA, 2013, s/p) eram alguns fatores que provocaram a mudança, momento em que 

o espaço privado é separado do público. A partir do princípio de que a igualdade, a 

liberdade e a autonomia são comuns a todos os seres humanos, permitiu-se que as 

mulheres organizassem projetos de luta como movimento social articulando estratégias de 

mudanças.  

 

Posteriormente, em 1929, coincidindo com a crise do capitalismo, Marc 

Bloch e Lucien Febvre fundaram em Paris a revista Annales d´histoire 

économique et sociale, que transformou o conceito da história ao 

priorizar uma história social que incluía mentalidades, vida cotidiana, 

costumes, família, sentimentos e subjetividades coletivas, o que permitiu 

que as mulheres fossem estudadas como sujeitos históricos. Marc Bloch 

foi fuzilado pelos nazistas em 16 de junho de 1944 em Lyon. 

Posteriormente sua obra foi publicada por Lucien Febvre com um duplo 

título: Apologie pour l‟Histoire ou Métier d‟historien (GUARDIA, 2013, 

s/p). 

 

Para Folador (2009), foi somente a partir da Escola dos Annales, que se promoveu 

um estímulo à história das mulheres, a partir do interesse da história do cotidiano, dos 

excluídos, passando dessa forma maior visibilidade a elas.  

 
Um ponto importante a ser discutido é: quando as mulheres passaram a 

fazer parte das preocupações dos/das historiadores/as? Em que momento 

suas vozes passaram a se fazer ouvir? As causas são variadas. Para 

alguns, a resposta se encontra nas transformações trazidas pela Escola dos 

Annales; outros creditam essa inclusão à própria mudança na noção de 

ciência; cita-se ainda a contribuição do movimento feminista (GOMES 

DA SILVA, 2008, p. 224). 

 

                                                 
4 Patriarcal tem uma relação com a ideia de “pai”, remetendo a família tradicional (heterossexual). Assim, um conceito 

que tem sido utilizado, especialmente na Antropologia é o “viriarcado” com base no masculino.  
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Guardia (2013) coloca que as marcas da história das mulheres se perderam no 

decorrer do tempo, pois poucos se ocuparam em registrá-las, portanto, se fez necessário 

novos desafios teóricos e metodológicos a partir da história de Annales. Assumindo uma 

história social que considerava as relações sociais entre os sexos a partir da construção 

social e da dominação masculina.  “Uma história centrada na forma como têm sido 

percebidas e vividas às diferenças sexuais e na análise de uma dominação que tem gerado 

diferentes graus de submissão em relações de interdependência” (GUARDIA, 2013, s/p). 

 
Para Michelle Perrot (2005), Marc Bloch e Lucien Febvre operaram sim 

uma ruptura significativa no campo historiográfico, mas não reservaram 

qualquer atenção para a figura feminina, visto que todo interesse da 

Escola centrou-se nos planos econômicos e sociais. Ainda que este foco 

no social possibilitasse que, nos anos seguintes, houvesse maior 

receptividade dos historiadores quanto à presença da dimensão sexuada 

no interior da evolução histórica, isto só terminaria ocorrendo de maneira 

significativa nos anos 1970, com a terceira geração dos Annales, a 

chamada Nouvelle Historie. É, por exemplo, o caso de Georges Duby 

que, a partir de então, terá sua obra profundamente marcada por uma 

verdadeira “obsessão” com as mulheres, como salienta esta autora. Assim 

é necessário admitir que mesmo tendo mantido as mulheres fora das 

preocupações centrais, a Escola dos Annales, ao direcionar as pesquisas 

do âmbito político para o social, possibilitou estudos sobre a vida 

privada, as práticas cotidianas, a família, o casamento, a sexualidade etc. 

Temas que permitiram a inclusão das mulheres na história (GOMES DA 

SILVA, 2008, p. 224).  

 

Para Guardia (2013), na América Latina a mudança do discurso da historiografia 

tradicional ocorreu a partir de 1960 com a “intensa mobilização social e política em favor 

dos direitos civis, da justiça social, da autodeterminação dos povos e da independência 

política e econômica” (GUARDIA, 2013, s/p). 

 
Os estudos de gênero contribuíram para uma melhor compreensão da 

história porque salientaram a necessidade de desconstruir categorias 

absolutas e identificar a opressão feminina, mostrando modos e práticas 

culturais que pertencem às mulheres e não aos homens (GUARDIA, 

2013, s/p). 

 

De acordo com Guardia (2013) a história oficial foi e ainda é, de certa forma, uma 

história eurocêntrica, com a Europa como centro de referência do sistema de valores. 

Portanto, a história da “colonização” da América Latina somente a partir dos anos 1970 

passou a ser contada por outro ângulo. Antes se considerava que não havia cultura alguma 

na América Latina e somente a partir da história social que se permitiu um relato mais 
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objetivo desta história, destacando-se a “originalidade e particularidade do passado dessas 

sociedades” (GUARDIA, 2013, s/p).  

 

Quando chegaram os conquistadores, em nosso continente havia uma 

longa história de culturas que, na região andina, se remonta a cinco mil 

anos. No entanto, predominou uma visão patriarcal e uma concepção 

eurocêntrica incapaz de reconhecer outra cultura e outra sociedade. Os 

relatos que narram a conquista e a colonização do Novo Mundo 

respondem a uma forma particular de pensar a história com valores e 

interesses de uma historiografia que não “via” as mulheres (GUARDIA, 

2013, s/p). 

 

Ainda para Guardia (2013), a presença das mulheres no movimento de 

independência da América Latina foi anônima até o final do século XVIII. No entanto, no 

resgate histórico aparecem com significativa presença de liderança e heroísmo, cintando-se 

o nome de Micaela Bastidas na rebelião indígena coordenada por José Gabriel Tupac 

Amaru, a mais importante no período colonial.  

 
Presença que guarda relação com o profundo vínculo ritual e místico com 

a terra, com seus costumes ancestrais, suas deusas criadoras da vida e dos 

alimentos, elemento fundamental da resistência durante a conquista e a 

colonização. Não puderam ser arrancadas de sua consciência nem de sua 

prática; enquanto que para os efeitos da conquista os deuses masculinos 

encabeçados pelo Sol e a sociedade inteira entravam em crise, as 

deidades femininas não desapareceram (GUARDIA, 2013, s/p). 

 

No entanto, segundo Guardia (2013), além de Micaela Bastidas, várias outras 

mulheres participaram ativamente de rebeliões. Micaela não desempenhava apenas o papel 

de “esposa” de Tupac Amaru, entrava em campo de batalha, liderava, auxiliava no que 

fosse necessário e agia como líder. Juntamente com outras lideranças foi presa e executada 

pelos espanhóis. No entanto, embora sua história de vida tenha sido recuperada em partes, 

o papel de herói é destinado aos homens, sendo que sua figura foi masculinizada na 

execução, servindo como exemplo para outras possíveis rebeliões.  

 
Depois da Independência as insurreições dirigidas por índios foram 

minimizadas e esquecidas. A participação da mulher também foi apagada 

como se o fato de ser mulher e morrer pela pátria e a liberdade não 

tivesse o mesmo significado e a dimensão das ações dos heróis, todos 

masculinos, de nossa história (GUARDIA, 2013, s/p) . 

 

Da mesma forma Gomes da Silva (2008) destaca que as primeiras narrativas 

históricas sobre as mulheres no Brasil, tiveram inicio na década de 1980, no entanto, para 
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autora eram marcadas pela preocupação sobre a dialética entre dominação e opressão, 

esquecendo-se das diversas formas de resistência das mulheres no tempo, a fim de fugir da 

dominação dos homens “Várias historiadoras alertaram para este fato: Silva Dias, Del 

Priore, Soihet, Algranti, entre outras” (GOMES DA SILVA, 2008, p. 225).  

Portanto, o que percebemos, é que o processo de invisibilidade das mulheres no 

decorrer da história é consequência do sistema patriarcal, no qual as mulheres se 

encontram submissas em vários aspectos. Neste sentido, o conceito de gênero surge com 

fundamental importância para visibilizar as mulheres através do tempo e do espaço, 

mostrando que elas também fizeram parte da história como protagonistas.   

Embora a história das mulheres tenha sido em partes resgatada, nas pesquisas 

acadêmicas, de acordo com Folador (2009), somente a partir da década de 1980 que se 

passa a resgatar a contribuição feminina para a história da humanidade a partir do conceito 

de gênero.  

A categoria gênero se reporta a uma construção social que delimita os 

papéis desempenhados por cada um dos sexos na sociedade. Não é algo 

taxativo, que dependa da questão biológica entre os sexos, porque uma 

pessoa pode ter determinado sexo e adotar para si o gênero “oposto” 

(FOLADOR, 2009, p. 4).  

 

De acordo com Saffioti (2004), há um consenso entre estudiosos de que o 

conceito de gênero é uma construção social do masculino e do feminino. Na Geografia, de 

acordo com Silva (2011), os questionamentos sobre a invisibilidade feminina na 

construção da ciência geográfica datam da década de 1970. 

 

O positivismo lógico abriu os grandes mapeamentos e descrições sobre 

quantidades de mulheres, seu perfil de moradia, educação, trabalho, 

índices de fertilidade, fecundidade, maternidade e assim por diante. Na 

ascensão do materialismo histórico e dialético, houve a incorporação da 

ideia de patriarcado e da crítica à constituição da família burguesa como 

um importante pilar do capitalismo (SILVA et al., 2011, p. 24).  

 

De acordo com Pateman (1993) no final dos anos 60 renasce o movimento 

feminista organizado que trouxe o “patriarcado” de volta ao uso. No entanto, houve várias 

discussões e controvérsias entre feministas sobre o conceito e ele passou a ser usado em 

diversos sentidos, algumas chegaram sugerir o abandono do conceito, o que para a autora 

seria perder o único conceito “que se refere especificamente à sujeição da mulher, e que 

singulariza a forma de direito político que todos os homens exercem pelo fato de serem 

homens” (PATEMAN, 1993, p. 39). 
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A história do contrato original fornece uma narrativa hipotética das 

origens do patriarcado moderno. Antes que eu possa recuperar a história 

perdida do contrato sexual, algo tem que ser dito a respeito do 

“patriarcado”. O termo é muito controverso e seu significado, 

problemático. “Patriarcado” refere-se a uma forma de poder político mas, 

apesar de os teóricos políticos terem gastado muito tempo discutindo a 

respeito da legitimidade e de fundamentos de formas de poder político, o 

modelo patriarcal foi quase totalmente ignorado no século XX. A 

interpretação tradicional da história do pensamento político moderno é a 

de que a teoria e o direito patriarcais estão mortos e enterrados há 300 

anos. Desde o final do século XVII, as feministas observam que os 

teóricos políticos modernos tem sustentado, de fato, explicita ou 

implicitamente, o direito patriarcal. Elas também tem empreendido 

algumas companhas políticas longas, e frequentemente bastante violentas, 

contra a subordinação patriarcal. Entretanto, nenhuma dessas campanhas 

foi suficiente para persuadir todos a não ser uma pequena minoria de 

teóricos e ativistas políticos do sexo masculino de que o direito patriarcal 

ainda existe, e de que ele merece um estudo minucioso, além de ser um 

antagonista tão importante quanto o poder da aristocracia, de classe e de 

outras formas de poder (PATEMAN, 1993, p. 38). 
 

A partir da incorporação dos conceitos de gênero e patriarcado passa-se a denunciar 

a dominação masculina, a desigualdade de direitos entre homens e mulheres e a 

subordinação social a que mulheres ficam sujeitas. Para Francisco (2011), a Geografia de 

gênero se apresenta enraizada no feminismo se constituindo na principal linha de estudo da 

Geografia entre mulher e espaço. Estes estudos têm por base desde o materialismo 

histórico dialético na perspectiva apresentada por Rosa Ester Rossini às perspectivas 

culturalistas como a apresentada por Joselí Maria da Silva.  

 
Conforme variados trabalhos salientaram, o feminismo nasceu 

profundamente imbricado com os movimentos políticos dos anos 1960 e 

estreitamente vinculado à efervescência cultural e política que varria todo 

o mundo ocidental. Estes movimentos da vanguarda intelectual 

colocaram em xeque padrões morais socialmente aceitos, desmontando 

arraigados valores de família e recusando a posição subalterna da mulher 

dentro do espaço privado, além de questionar os pressupostos 

epistemológicos que norteavam o mundo do saber. Quando apontamos a 

década de 1960 como um marco das reivindicações feministas, não 

queremos jogar no esquecimento as primeiras manifestações, ocorridas 

ainda nos séculos XVIII -XIX, que deram uma contribuição significativa 

para as lutas e conquistas futuras, mas consideramos que nesse momento 

as mulheres não estavam articuladas em grupos coesos e o que havia 

eram vozes mais ou menos isoladas de descontentamento. O feminismo 

de então estava intimamente associado à personalidade e a grande 

bandeira de luta foi pelos direitos sufragistas (GOMES DA SILVA, 2008, 

p. 225/226). 

 

Para Saffioti (2004), o conceito de gênero pode ser utilizado para descrever as 

diferenças entre os sexos em diversos tempos históricos, enquanto que o conceito de 
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patriarcado corresponde a um determinado período, basicamente a partir da instauração do 

sistema patriarcal, sendo que a data para este acontecimento ainda é discutida. Em Mcanis 

(2007), vemos que a historiadora Gerda Lerner destaca um período de 2.500 anos, entre 

3.100 a.C. e 600 a.C., no Oriente Médio. Saffioti (2004) também cita Lerner e destaca que 

o processo de instauração do patriarcado se consolidou no ano 600 a. C. devido a forte 

resistência das mulheres ao novo regime. “Porém, os mais antigos documentos na 

mesopotâmia indicam que o patriarcado começou antes História escrita” (MCANIS, 2007, 

p. 1). 

Os conceitos de gênero e patriarcado são usados para demostrar a dominação entre 

os sexos. Para Saffioti (2004), patriarcado é o regime de exploração das mulheres pelos 

homens, enquanto o gênero é a construção social do masculino e do feminino. Portanto o 

conceito de gênero não explica necessariamente as desigualdades entre homens e mulheres, 

mas também as relações desiguais relacionadas ao sexo que podem ocorrer entre homens e 

homens e mulheres e mulheres.  

De acordo com Gouveia e Camurça (2000), o conceito de gênero explica muitos 

dos comportamentos de homens e mulheres na sociedade. Enquanto que sexo se refere aos 

aspectos físicos, biológicos de macho e fêmea, gênero se refere às relações entre os seres 

humanos. Foi observando as diferenças sexuais que a sociedade cria a ideia do que é ser 

homem e o que é ser mulher, considerando o feminino e o masculino como opostos e 

considerando o masculino como de maior valor, assim as relações de gênero criam relações 

de poder a autoridade conforme o sexo.  

 

Entendido como imagens que as sociedades constroem do masculino e do 

feminino, não pode haver uma só sociedade sem gênero. A eles 

corresponde uma certa divisão social do trabalho, conhecida como 

divisão sexual do trabalho, na medida que ela se faz obedecendo ao 

critério do sexo. Isto não implica, todavia, que as atividades socialmente 

atribuídas às mulheres sejam desvalorizadas em relação às dos homens 

(SAFFIOTI, 2004, p. 58). 

 

Ou seja, o termo Gênero se reporta aos dois sexos e as relações entre eles 

estabelecidas, agregando a dimensão social e cultural da diferença sexual. Para Iop (2009), 

as desigualdades de gênero vão sendo produzidas e consolidadas através das relações 

sociais, políticas, econômicas e são também estabelecidas juridicamente a partir dos 

códigos de leis.  

Portanto, é a partir de ambos os conceitos que se denunciam a submissão das 

mulheres em vários espaços e dimensões. 
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1.2. O patriarcado 

No inicio da história da humanidade o funcionamento do corpo da mulher era um 

mistério, principalmente em relação à reprodução, pois a paternidade era desconhecida, 

portanto, por muito tempo as mulheres provocavam o sentimento de medo nos homens, 

eram associadas às forças da natureza e esse medo do desconhecido levou o homem a 

manter a mulher sobre seu controle (FOLADOR, 2009). 

No entanto, de acordo com Bertoncini e Zambonni (1995) a mulher teve papel 

fundamental na evolução da raça humana, a alimentação das tribos se constituía da coleta 

de folhas, raízes, frutos e caça de pequenos animais, sendo que a mulher era responsável 

pela coleta, o que garantia 80% da alimentação enquanto o homem era responsável pela 

caça, que correspondia a 20%. “Em sociedade de tipo caça/coleta era comum os homens 

saírem para caçar uma semana e descansar outras três (...)” (BERTONCINI; ZAMBONNI, 

1995, p. 7). 

Saffioti (2004) explica a divisão sexual do trabalho nas sociedades de caça e coleta. 

Nesta as mulheres eram responsáveis pela coleta, pelo fato de terem que amamentar as 

crianças, o choro destas dispersaria a caça, portanto a caça era realizada principalmente 

pelos homens. “A rigor, então, a sobrevivência da humanidade, felizmente variando no 

tempo e no espaço, com esta divisão sexual do trabalho (não se pode afirmar que todos os 

povos hajam passado pelo estágio da caça e coleta), foi assegurada pelo trabalho das 

mulheres” (SAFFIOTI, 2004, p. 58). 

Para Iop (2009), a humanidade gradativamente deixa o nomadismo e prende-se a 

uma determinada área geográfica. Na primeira fase da revolução agrícola
5
, de agricultura 

incipiente, ou seja, a base da enxada para o plantio de lavoura a agricultura era 

desenvolvida pela mulher e sob sua responsabilidade. Nesta fase as mulheres exercem um 

papel de destaque no grupo social, pois uma das principais necessidades sentidas pelo 

grupo que era a alimentação passa a ser suprida por elas e a condição biológica do homem, 

que havia sido desenvolvida através do meio a partir da caça passa a ter menor 

importância. Essa organização social era definida através da comunidade matrilinear, 

quando o parentesco é definido pela descendência da mulher (IOP, 2009). 

Para Iop (2009), o papel da mulher sempre foi de suprir as necessidades mais 

urgentes, referentes à sobrevivência, ela era mais sensível enquanto que o homem era mais 

                                                 
5  “O surgimento das grandes civilizações está indissoluvelmente ligada com a chamada “revolução agrícola” que 

ocorrida a mais de 6 mil a.C. contribuiu para a fixação dos grupos humanos em determinadas regiões, ou seja, para a 

sedentarização do homem” (IMAGO HISTÓRIA, 2014, s/p). 
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hostil, isto porque o homem desenvolveu a força física através da caça, enquanto que o 

cuidado com a terra e com as plantas eram responsabilidades das mulheres. Além disto, as 

mulheres possuem o aspecto biológico como a maternidade, o ciclo menstrual, sendo que 

para Iop (2009) “a atividade econômica agrícola representou estreita ligação entre a 

gestação da mulher e o preparo da terra” (p. 233/4), ou seja, passou-se a similar o 

funcionamento do corpo da mulher com a fecundidade da terra.   

A fixação de homens e mulheres em determinada área geográfica e o incipiente 

cultivo da terra fez com que o suprimento alimentar fosse garantido, no entanto, para 

proteger o grupo de saques e ataques os homens, que antes caçavam, passam a desenvolver 

também esta função. No Neolítico
6
:  

 

Era a mulher que remexia a terra com os instrumentos de produção, com 

o bastão e a versão rústica da enxada. Estava sob sua responsabilidade o 

cultivo dos jardins e foi ela quem fez a seleção e cruzamento que 

transformou plantas selvagens em plantas que passaram a enriquecer a 

alimentação do grupo. Também, é responsabilidade sua a fabricação da 

primeira versão de recipientes de argila e os famosos cestos. Outro 

elemento extremamente grandioso da cultura humana e que é possível dar 

o mérito à mulher são as próprias aldeias. Estas tinham entre outras 

funções a de proteger e cuidar do bem-estar dos filhos. As primeiras 

aldeias, obra da mulher, são entendidas como pequenos úteros maternos. 

A vida estava protegida dentro delas, dessa forma, a estabilidade 

cotidiana proporcionou grandes facilidades para a fecundidade, nutrição e 

proteção; isso pode ser visto pelo aumento da população; antes, devido à 

instabilidade de se conseguir o alimento, ocorria inconscientemente um 

controle de natalidade (IOP, 2009, p. 236). 

 

 

Portanto, as mulheres foram responsáveis por grandes descobertas a fim de 

melhorar a vida da humanidade, como vimos a descoberta da agricultura incipiente, o 

cruzamento de plantas, a fabricação de recipientes de argila e as primeiras aldeias, sendo 

que eram atividades relacionadas a preservação da vida.  No entanto há uma nova evolução 

agrícola, protagonizada pelos homens, caracterizada por Iop (2009) como agricultura 

intensiva.  

O desenvolvimento da agricultura intensiva representada pela invenção do arado 

para remexer a terra e a domesticação de animais proporcionou sobra de alimentos, 

fazendo-se fundamental a proteção territorial. Tal papel passa a ser assumido pelo homem 

que se torna o protetor da aldeia contra invasões e saques. Nesta forma de agricultura as 

                                                 
6 “Há aproximadamente 12.000 anos antes de nossa Era começa a se desenvolver um novo processo de fabricação de 

instrumentos, o polimento da pedra. Essa novidade inaugura o último período da Pré-história, o neolítico” (MAZOYER; 

ROUDART, 1993, p. 69). 
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mulheres deixaram de ser as principais provedoras de alimentos, “se na agricultura 

incipiente a força física masculina não era mais necessária, na agricultura à base do arado, 

esta se faz sentir, o que ocasiona outro motivo para o homem retornar a desempenhar a 

função de provedor do grupo” (IOP, 2009, p. 237). Portanto, nessa fase de agricultura 

intensiva, cabe ao homem proteger a aldeia e prover seu alimento.  

Aos poucos há acúmulo de conhecimento sobre a fundição de metais a partir do 

qual o homem vai gradativamente modificando o meio e aprimorando a produção de 

alimentos. A partir desta técnica o homem evolui de caçador e protetor da aldeia para chefe 

político (IOP, 2009). 

 

Novos tempos, novas funções e outras hierarquias, a mulher 

definitivamente havia perdido seu poder para o homem, em uma 

sociedade que apenas guardava da antiga, os laços de parentesco da 

descendência matrilinear. Todavia, até isso já estava com os dias 

contados, os homens já estavam agindo para acabar com a descendência 

matrilinear e instaurar a descendência patrilinear, pois a sociedade que se 

instituía tinha agora as marcas masculinas. Nessa nova sociedade, as rela-

ções de poder são masculinas, bem como a propriedade que não é mais 

coletiva, e sim privada, pertence ao homem e, como um desses bens, está 

a mulher (IOP, 2009, p. 238).  

 

Para Bertoncini e Zambonni (1995), a descoberta do metal fundido possibilitou a 

fabricação de armas, do arado e outros instrumentos de trabalho e guerra, a descoberta do 

metal fundido ocorre há 10.000 anos atrás e passa a ser determinante na forma de 

organização social. “Havia uma explosão populacional e o modo de produção (pastoreio, 

pequena agricultura, caça, etc.) vigente já não atendia mais à demanda por alimento da 

população emergente” (BERTONCINI; ZAMBONNI, 1995, p. 12). Para as mesmas 

autoras o homem toma para si a descoberta do metal fundido e reinventa a agricultura antes 

praticada pelas mulheres tornando-a mais intensa e pesada.  

Além do metal fundido, outra descoberta que mudou a rumo da sociedade foi a 

paternidade, a partir da qual os homens descobrem seu papel na reprodução e as mulheres 

deixaram de ser vistas como seres desconhecidos, “superiores”.  

Para Iop (2009), nas sociedades sem Estado predominou o matriarcado e a partir da 

constituição do Estado, da propriedade privada e da família consanguínea ocorreu à 

consolidação do patriarcado. Ocorre uma mudança drástica nas relações sociais. “O 

patriarcado instaura a inferioridade da mulher no grupo social, sua capacidade de participar 

ativamente nas funções do grupo é colocada em dúvida pelo poder masculino, sendo essa 
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relegada, então, ao espaço privado, passando a ser incluída subjetivamente como 

propriedade do homem” (IOP, 2009, p. 233).  

 

No novo meio proto-urbano, o macho tornou-se a figura dominante; a 

mulher passou ao segundo lugar. Seu bastão de cavar e sua enxada foram 

substituídos pelo mais eficiente arado, capaz, com força de bois, de 

fender os solos mais pesados [...] Até mesmo as deusas femininas 

[Vênus] cederam lugar, em certo grau, a Osíris e a Baco, precisamente 

nos domínios da agricultura e da invenção, onde a mulher havia sido mais 

ativa. A força da mulher tinha estado em seus encantamentos e sortilégios 

peculiares, nos mistérios da menstruação, a cópula e do parto, artes da 

vida. O poder do homem revelava-se agora em façanhas de agressão 

física, no mostrar sua capacidade de matar e em seu próprio desdém pela 

morte: em vencer obstáculos e impor sua vontade a outros homens, pela 

força, destruindo-se, caso resistissem (IOP, 2009, p. 238). 

 

De acordo com Iop (2009), na nova sociedade que estava sendo instituída a 

propriedade privada pertencia ao homem, à família deixa de ser sindiásmica
7
 para se tornar 

monogâmica
8
 e a mulher perde sua função honrosa no grupo. A partir daí institui-se a 

sociedade patriarcal, a qual perdura até a atualidade, com diversas mudanças no tempo e no 

espaço, mas que não deixa sua essência, que é a dominação do sexo masculino sobre o 

feminino.  

 

O patriarcado é compreendido pelas geógrafas feministas como um 

sistema de relações hierarquizadas no qual os seres humanos detêm 

poderes desiguais, com a supremacia da autoridade masculina sobre a 

feminina em diversos aspectos da vida social, abrangendo desde os 

sistemas econômicos e sistemas jurídico-institucionais até os regimes 

cotidianos do exercício da sexualidade (SILVA, 2009, p. 33). 

 

O patriarcado é um sistema de dominação em que as mulheres estão em constante 

julgamento e isto, é repassado de geração a geração. Para Folador (2009) desde a 

Antiguidade os homens tinham uma visão dupla sobre as mulheres, de um lado, um ser 

frágil, dócil e de outro uma mulher forte, pecadora e perigosa. Estes dois lados estão 

relacionados com a Eva pecadora e Maria a mãe santa. Na Idade Média é fortalecido o 

culto a virgem Maria, no século XII ganha destaque a ideia de mulher pura, assexuada, que 

era capaz de conceber (ter filhos) sem pecar. Esse ideal estabelecido ainda na Idade Média 

                                                 
7
 Neste tipo de família, um homem vive com uma mulher, mas a poligamia e a relação extra conjugal permanecem para 

os homens, já para as mulheres a fidelidade é exigida, porém o laço conjugal poderia ser facilmente abolido e os filhos 

permanecem com a mãe.  
8
 Relativo à monogamia, quando o casamento é constituído somente pelo casal (ex: o homem possuí só uma esposa e a 

mulher possui somente um marido).  Embora na monogamia haja relações para além do casal, que se considera como 

infidelidade.  
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para a mulher continua impregnado na cultura de diversas sociedades atuais, sendo que 

algumas possuem um sistema de dominação maior que outras.   

Ainda para Folador (2009) também no Ocidente, a imagem da mulher foi 

demonizada e santificada, demonizada no sentido de impura, selvagem, e santificada a 

partir da imagem de Maria. Um fato importante da história é sobre a guarda das crianças, 

que somente no século XVIII passa a ser originalmente das mulheres, ou seja, as mulheres 

pariam, mas os homens possuíam a guarda legal das crianças, isto porque as mulheres eram 

consideradas perigosas e para ser as guardiãs da infância elas deveriam seguir o exemplo 

de Maria, a mãe santa.  “Aquelas que transgredissem o modelo „esposa-mãe-dona-de-casa-

assexuada‟ eram consideradas desviantes do perfil, do papel social, que a sociedade 

espera” (FOLADOR, 2009, p. 7). Sendo que se transgredissem o perfil esperado eram 

consideradas prostitutas, vistas com maus olhos e discriminadas socialmente.  

De acordo com Saffioti (2004), Johnson (1997) foi quem percebeu que o 

patriarcado é baseado no controle e no medo, atitude e sentimento que formam um círculo 

vicioso. O sistema patriarcal reafirma condições para várias formas violência contra as 

mulheres, tanto física como psicológica, visíveis ou invisíveis. O machismo é uma destas 

formas, o mesmo é uma conduta fortemente instaurada na sociedade, que faz com que as 

mulheres sejam discriminadas em diferentes espaços, tanto no público como no privado. 

Sendo o machismo uma série de ações praticadas por homens e mulheres, que consideram 

a superioridade do macho em relação a fêmea.  

Para García-Celay e Navarro (2002) no capitalismo a sociedade segue sendo 

machista, pois é destinado as mulheres o papel social de objeto sexual, de ser esposa e mãe 

por toda vida. Diferente dos homens que tem como prioridade a autonomia e a realização 

pessoal e/ou profissional. No entanto, mesmo com o capitalismo, em que se prega a 

“liberdade”, mesmo sendo homens e considerados livres, todas as pessoas são dominadas, 

economicamente, socialmente, politicamente, porém, combinando o capitalismo com o 

patriarcado, nos parece que a situação se intensifica, principalmente para as mulheres.  

A melhoria econômica trouxe certo grau de melhorias para as mulheres, por um 

lado e por outro intensificou a repressão sobre as mesmas, fazendo com que também elas 

contribuam com o sistema. Brumer (1998) destaca as oscilações no perfil do trabalho das 

mulheres no Brasil no decorrer da história, no trabalho “O sexo da ocupação” tem o 

objetivo explicar os motivos da inferioridade das mulheres no campo do trabalho. Para isto 

parte de duas hipóteses: a primeira reside no fator econômico, em que autores apontam que 

as mulheres servem como força de reserva ao capital, dependendo da oferta e da demanda 
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compõem o exército de reserva e ocupam empregos menos qualificados e de salários 

inferiores. A segunda hipótese que a autora discute no texto se refere ao campo 

institucional/cultural, “onde a família patriarcal ocupa um lugar importante, e no âmbito da 

separação entre as esferas de produção e reprodução” (BRUMER, 1998, p. 1), sendo que a 

autora coloca ambos os fatores como complementares. 

Portanto, de acordo com Brumer (1998) as mulheres contribuem para o sistema 

sendo “força de reserva ao capital”. E também, por outro lado possuem papel importante 

no processo de controle da natalidade o qual resulta na manutenção da força de trabalho 

das indústrias, do mercado em geral, por exemplo, há o controle de natalidade em alguns 

países, como a política do filho único na China que está sendo revista, sendo que as 

mulheres são os principais alvos destas políticas, tanto para o aumento quanto para a 

diminuição da população nas sociedades, etc. 

 

Esto es una gran desventaja para las mujeres porque, aunque en principio 

ser sexualmente atractiva y ser esposa y madre pueden ser 

experiencias positivas, en la práctica, el que reduzcan la vida de una 

persona sólo a éso o que se suponha que éso es un requisito previo 

para ser o hacer otras cosas, produce discriminación, dependência e 

insatisfacción (GARCÍA-CELAY; NAVARRO, 2002, p. 1. Negritos do 

autor). 

 

Geralmente usamos a expressão machismo para denominar os condicionantes que 

levam sofrimento as mulheres, porém, o que vulgarmente chamamos de machismo é 

apenas uma ponta do iceberg de toda uma organização social profundamente 

discriminatória com as mulheres, que é o patriarcado. O patriarcado, como já destacado 

consiste numa estrutura social hierárquica, baseada em um conjunto de ideias, símbolos, 

costumes e também leis a respeito das mulheres, sendo que o sexo masculino domina e 

oprime o feminino. As palavras “domina” e “oprime” podem soar forte, parecendo que há 

uma conspiração universal para dominar as mulheres, porém não há conspiradores 

culpados,  o que há, são homens e mulheres, que contribuem, consciente ou 

inconscientemente para manter esse sistema patriarcal. O patriarcado é uma estrutura 

superior ao domínio das pessoas (homens e mulheres), porém todos (as) contribuem para 

que essa estrutura se mantenha (GARCÍA-CELAY; NAVARRO, 2002).  

Para García-Celay e Navarro (2002), machismo é diferente de patriarcado, o 

machismo é uma atitude ou uma conduta individual ou coletiva, já o patriarcado é a 

estrutura social. O patriarcado aparece refletido nas coisas mínimas da vida cotidiana, pode 
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ser reconhecido a partir da discriminação salarial por causa do sexo, na vivência conjugal, 

ao assédio sexual, entre outros. O patriarcado é reproduzido de geração em geração, os 

meios de comunicação, a publicidade transmitem estereótipos sobre as mulheres, 

principalmente sobre a sexualidade e o papel da mulher, de dona de casa, de mãe. A 

religião também contribui para que a mulher continue subordinada aos homens. O 

patriarcado, como uma estrutura mais ampla naturaliza atitudes machistas e de exclusão 

das mulheres.  

Neste sentido, o patriarcado é um sistema que perpassa gerações, que está 

impregnado na sociedade, culturalmente, socialmente e economicamente. No próximo item 

veremos como que este sistema se faz presente na sociedade brasileira.  

 

1.3. A sujeição do trabalho da mulher no capitalismo  

De acordo com Follador (2009) a primeira lei brasileira referente a educação 

feminina data de 1827, a qual permitia que as mulheres frequentassem a escolas, no 

entanto com uma educação diferenciada dos meninos, focando nos interesses do lar, porém 

não poderiam cursar o ensino superior. Somente a partir da segunda metade do século XIX, 

o ensino se tornou mais acessível e as mulheres poderiam cursar o ensino primário e 

secundário, mas o curso destinado às mulheres era do magistério, pois educar era 

considerado uma profissão honrada para as mulheres. No entanto, aos poucos as mulheres 

passaram a exigir vários direitos, revoltando-se contra a situação imposta.  

 
No início do século XX não faltaram vozes para reclamar publicamente o 

inconformismo que as mulheres sentiam por causa das restrições que lhes 

eram impostas por aqueles que governavam o país, isto é, os homens. 

Desejavam uma maior participação na economia, na política e 

principalmente almejavam serem reconhecidas como cidadãs, sendo 

livres e tendo os mesmos direitos que aqueles que séculos antes se 

declaravam donos e senhores de suas vidas (FOLADOR, 2009, p. 14). 

 

 

A sujeição da mulher no contexto do patriarcado está relacionada principalmente no 

controle a partir do corpo. Desde pequenas as meninas são ensinadas a se preocuparem 

com a beleza, a delicadeza do corpo e essa preocupação segue por toda vida, na maioria 

dos casos. São formas de dominação e exploração das mulheres que não as desvinculam 

das explorações a respeito da lógica do trabalho capitalista, pois a partir desta concepção 

de educação as colocam como frágeis, vulneráveis e com necessidades consideradas fúteis. 

No entanto, trata-se de uma ideologia constituída, que camufla a inserção precarizada das 
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mulheres no mercado de trabalho remunerado ou de doméstico familiar que é base para a 

exploração do trabalho do homem no mercado formal. Assim, a força de trabalho de 

homens e mulheres é explorada no capitalismo, porém as mulheres são mais uma vez 

exploradas quando recebem menos que os homens desempenhando as mesmas funções.  

De acordo com Silva et al. (2011), há uma construção cultural do papel 

desempenhado pelas mulheres socialmente, sendo alimentado por certos padrões de 

conduta. “Com a predominância do sistema capitalista dentro do contexto geral da 

dominação de classes, utiliza-se bem dessa situação, permitindo que uma minoria explore 

uma ampla maioria da qual faz parte a mulher enquanto membro de uma classe social” 

(SCHMITZ et al., 2010, p. 5).   

As mulheres são peças fundamentais para o capitalismo, pelo simples fato de serem 

as responsáveis pela gestação, ou seja, pela reprodução da força de trabalho, sendo elas o 

principal alvo de políticas para aumento ou diminuição populacional.  

 
A mulher pobre é reprodutora da força de trabalho. A mulher escrava 

multiplica os escravos para os donos. A camponesa feudal gerava muito 

mais servos para o senhor. Assim como a mulher proletária gera os 

operários que produzirão as riquezas do capitalista. Deste modo, esse 

corpo tem um enorme potencial de poder e de riqueza e, por isso, deve 

ser controlado pelas classes dominantes. Portanto a mulher precisava ser 

dominada e excluída de todas as decisões (BERTONCINI; ZAMBONNI, 

1995, p. 17). 

 

Para Bertoncini e Zambonni (1995), as mulheres vem lutando por sua valorização 

como pessoa, mas são lutas isoladas que não possuem grandes impactos. No entanto, até o 

final do século XIX uma situação de submissão permanece inalterada. É juntamente com a 

consciência do proletário sobre sua submissão que desperta-se a consciência das mulheres 

sobre sua condição, neste sentido as mulheres passam a exigir o direito ao voto e a 

educação escolar.  

O sistema capitalista recria a discriminação da mulher segundo suas 

necessidades. A mulher reproduz e garante a manutenção da mão de obra 

de graça, transformando as crianças em trabalhadores e ainda reproduz os 

valores sociais que a discriminam e que tem como natural o lar, mas o 

controle do mesmo é do homem, continuando impedida de exercer poder 

e cidadania (BERTONCINI; ZAMBONNI, 1995, p. 18). 

 

Para Brumer (1988), pesquisas desenvolvidas em países ocidentais mostram a 

grande diferença nas tarefas desenvolvidas por homens e mulheres em todas as sociedades 

conhecidas. As diferenças podem ser observadas na esfera da família, aonde as atividades 

desenvolvidas por homens e mulheres aparecem como complementares e não como 
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antagônicas. Essa divisão se estende também na esfera do trabalho, o que acarreta no 

desenvolvimento de funções subalternas pelas mulheres, as quais exigem menos 

especialização e que possuem salários inferiores.  

 
Nas discussões feministas sobre o capitalismo e o patriarcado, o 

pressuposto típico é o de que o patriarcado é universal e/ou paterno e 

familial. O patriarcado, parece, então, anteceder o capitalismo, existindo 

atualmente, num certo sentido, interior ou paralelamente, ou ainda como 

um complemento, às relações capitalistas. As explicações feministas mais 

influentes sobre a conexão entre as duas formas sociais apoiam-se no 

chamado argumento de estrutura dual; o patriarcado e o capitalismo são 

vistos como sistemas autônomos. Às vezes o patriarcado é visto como 

uma estrutura ideológica e psicológica; outras vezes como um conjunto 

de relações sociais materiais, distinto das relações sociais capitalistas [...] 

(PATEMAN, 1993, p. 38). 

 

De acordo com Pateman (1993) o patriarcado moderno estrutura a sociedade civil 

capitalista, sendo ele fraternal e contratual. O que quer dizer que sua existência é 

camuflada, invisível a partir da forma de como a sociedade é estruturada.  

 
Os estudos sobre a situação da mulher na força de trabalho em diferentes 

países mostram que, independentemente do modo de produção dominante 

ou o nível de desenvolvimento da sociedade, existem elementos comuns a 

todas elas no que se refere à estratificação por sexo e na “invisibilidade” 

de determinadas tarefas realizadas predominantemente por mulheres (tais 

como o trabalho doméstico). Assim, é no exame das forças de inserção de 

homens e mulheres na força de trabalho que a discriminação da mulher se 

faz mais evidente e nenhuma tentativa de reverter essa situação poderá 

ser feita sem que se conheçam suas causas (BRUMER, 1998, p. 20). 

 

De acordo com Saffioti (2004) “as relações patriarcais, suas hierarquias, sua 

estrutura de poder contaminam toda sociedade, o direito patriarcal perpassa não somente a 

sociedade civil, mas impregna também o Estado” (SAFFIOTI, 2004, p. 54). 

 
De fato, como os demais fenômenos sociais, também o patriarcado está 

em permanente transformação. Se, na Roma antiga, o patriarca detinha o 

poder de vida e de morte sobre sua esposa e seus filhos, hoje tal poder 

não mais existe, no plano de jure. Entretanto, homens continuam matando 

suas parceiras, às vezes com requintes de crueldade, esquartejando-as, 

ateando-lhes fogo, nelas atirando e as deixando tetraplégicas etc. o 

julgamento destes criminosos sofre, é obvio, a influencia do sexismo 

reinante na sociedade, que determina o levantamento de falsas acusações 

– devassa é a mais comum – contra a assassinada. A vítima é rapidamente 

transformada em ré |...| (SAFFIOTI, 2004, p. 45/6). 

 

Para Saffioti (2009) há uma dicotomia em que alguns estudiosos da teoria do 

gênero se encontram, alguns admitem a existência do patriarcado e o consideram vigoroso, 
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enquanto que algumas ou alguns estudiosos, principalmente inglesas adotam o conceito de 

gênero dispensando o conceito de patriarcado, o consideram “morto” ou “enfermo”.  

 

Segundo esta historiadora austríaca, vivendo nos Estados Unidos desde a 

ascensão do nazismo, o processo de instauração do patriarcado teve inicio 

no ano 3100 a. C. e só se consolidou no ano 600 a. C. A forte resistência 

oposta pelas mulheres ao novo regime exigiu que os machos lutassem 

duramente dois milênios e meio para chegar a sua consolidação. Se a 

contagem for realizada a partir do começo do processo de mudança, 

pode-se dizer que o patriarcado conta com a idade de 5.203 - 4 anos. Se, 

todavia, se preferir fazer o cálculo a partir do fim do processo de 

transformação das relações homem-mulher, a idade desta estrutura 

hierárquica é tão-somente 2.603 - 4 anos. Trata-se, a rigor, de um recém-

nascido em face da idade da humanidade, estimada entre 250 mil e 300 

mil anos [...] (SAFFIOTI, 2004, p. 60). 

 

Saffioti (2004) se refere a pesquisadora Lerner, citada anteriormente no texto, a 

qual apresenta o sistema de datação da origem do patriarcado.  

 
El patriarcado es una creación histórica elaborada por hombres y mujeres 

en un proceso que tardó casi 2.500 años en completarse. La primera 

forma del patriarcado apareció en el estado arcaico. La unidad básica de 

su organización era la familia patriarcal, que expresaba y generaba 

constantemente sus normas y valores. Hemos visto de qué manera tan 

profunda influyeron las definiciones del género en la formación del 

estado (LERNER, 1986, p. 57). 

   

De acordo com Guimarães (2013) o capitalismo reorganiza e acomoda a estrutura 

patriarcal a fim, de utilizar a submissão das mulheres para reforçar a acumulação de 

capital. “É correto afirmar que a opressão das mulheres não surge com o capitalismo, sua 

origem é atribuída ao surgimento da propriedade privada e da divisão da sociedade em 

classes” (GUIMARÃES, 2013, p. 1). 

 

Apenas com a propriedade privada e o conhecimento sobre o papel do 

homem na reprodução é que passam a predominar as relações 

monogâmicas, de forma a permitir a certeza acerca da herança aos filhos 

legítimos, na sucessão hereditária, que garante a manutenção da riqueza 

de forma privada. Juntamente com isso o corpo e a sexualidade da mulher 

passam a ser controlados e esta perde sua autonomia, e estabelece-se a 

primeira divisão do trabalho que se configura entre o homem e a mulher 

(GUIMARÃES, 2013, p.1/2). 

 

Ainda para Guimarães (2013) muitos confundem o patriarcado com o poder do pai, 

no entanto se refere ao poder dos homens – “ou, do masculino, exercido de forma 

individual ou coletiva, sobre as mulheres – ou, o feminino” (GUIMARÃES, 2013, p. 2).  
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Assim, ainda que o tema do patriarcado seja controverso no feminismo, 

ele pode ser utilizado para se referir a uma forma de organização social 

na qual é exercida uma dominação masculina sobre toda e qualquer 

mulher (assim, as mulheres são entendidas como categoria social), e em 

que os papéis sexuais e sociais masculinos são considerados superiores e 

usufruem de vantagens e prerrogativas, fazendo com que o homem 

organize e dirija, majoritariamente, a vida social, em detrimento do 

feminino (GUIMARÃES, 2013, p. 2). 

 

Portanto, os estudos geográficos, mas não somente estes devem levar em 

consideração, também o patriarcado ao se estudar o sistema capitalista.  

 
Portanto, para compreender as formas de desigualdade entre homens e 

mulheres é necessário levar em consideração a articulação entre 

capitalismo e patriarcado, como formas de produzir e reproduzir a vida a 

partir de relações de dominação e expropriação. Especialmente ao 

verificarmos que hoje, das por volta de 1,3 bilhão de pessoas que se 

encontram em condição de extrema pobreza, 70% são mulheres. Se 

compreendermos os conceitos de patriarcado e de capitalismos de forma 

separada, como se fossem autônomos, teremos uma grande dificuldade 

em compreender a realidade concreta a respeito das mulheres. No 

ilustrativo dado apresentado acima, como separar o que é fruto do 

patriarcado e o que é resultado do capitalismo? Logo, devemos tratar de 

capitalismo e patriarcado como uma totalidade integrada (GUIMARÃES, 

2013, p. 4). 

 

Para Saffioti (2004) o patriarcado serve ao interesse dos grupos ou classes 

dominantes, isto ocorre, por exemplo, quando o capitalismo se apropria da mão de obra 

gratuita das mulheres no trabalho doméstico e o “serviço sexual” prestado aos homens. No 

próximo item, abordaremos a consolidação do sistema patriarcal no Brasil.  

 

1.4. O patriarcado no Brasil 

De acordo com Folador (2009) o Brasil foi colonizado a partir da dominação 

indígena, dos negros, entre classes sociais, das mulheres. Da mesma forma, para Guardia 

(2013) a história da América Latina é baseada na exclusão étnica e de gênero.  

 

As primeiras Constituições Políticas de nossas nações estipularam como 

requisitos para ser cidadãos: ser casados ou maiores de  vinte e cinco 

anos, saber ler e escrever. Ter emprego ou professar alguma ciência ou 

arte. As nascentes repúblicas legitimaram assim um sistema de 

estratificação social e de exclusão, posto que as mulheres não tinham 

acesso à educação e menos ainda a uma profissão ou emprego 

(GUARDIA, 2013, s/p). 
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Neste sentido, Guardia (2013) destaca que o processo constitutivo das nações foram 

baseados em modelos de cidadania excludentes, em que se excluiu os negros, os índios, as 

mulheres.  A autora ainda coloca que a partir do modelo de cidadão, os homens aparecem 

como os únicos capazes de governar e ditar leis. Sendo que a história brasileira tem caráter 

excludente e discriminador, pois foi feita através de padrões de poder baseados na 

hierarquia social, étnica e de gênero, as quais foram impostas desde a colônia. “A exclusão 

de gênero e etnia está na base e na gênese do sistema e organização social e econômica que 

os espanhóis e portugueses impuseram na América Latina a partir do século XVI” 

(GUARDIA, 2013, s/p).  

De acordo com Almeida (2003), o Brasil possui uma história de divisão das classes 

sociais, no período colonial havia os proprietários, os escravos e os intermediários
9
. Sendo 

que dentro das classes sociais a mulher sempre teve uma posição subalterna. “As 

descrições sobre a mulher branca, tanto na colônia quanto durante o século XIX, mostram-

na reclusa no interior da casa, jamais aparecendo aos visitantes, ociosa, quando não feia, 

gorda, precocemente envelhecida e se ocupando de castigos aos escravos” (ALMEIDA, 

2003, p, 58). Ainda para Almeida (2003) a visão estereotipada de mulher reclusa não 

abrange a toda realidade, pois se pode deduzir que as mulheres emanciparam-se desde o 

tempo colonial, revoltando-se contra a subalternidade.  

 
Assim, desde o período colonial a exigência de submissão, recato e 

docilidade foi imposta às mulheres. Essas exigências levavam à formação 

de um estereótipo que relegava o sexo feminino ao âmbito do lar, onde 

sua tarefa seria a de cuidar da casa, dos filhos e do marido, e, sendo 

sempre totalmente submissa a ele (FOLADOR, 2009, p. 8). 

 

Para Priore (2000), as mulheres no período colonial deviam obediência ao marido, 

além de reverenciá-lo, para isto, a Igreja realizava um amplo “trabalho” a fim de 

“doutrinar” as mulheres. As regras impostas no período eram rigorosas, as mulheres 

deveriam usar roupas longas que encobrissem todo o corpo, inclusive os pés, em caso de 

negligência, o marido deveria castigá-la, tinha autoridade para estabelecer penitências, pois 

se o mesmo não as castigassem, elas receberiam o castigo divino. Portanto, ainda de 

acordo com Priore (2000), a Igreja impunha forte controle sobre as mulheres através da 

ideia do pecado. Porém, havia uma diferenciação entre as mulheres brancas com uma 

condição social melhor e as mulheres negras ou brancas pobres. No entanto, de acordo com 

Saffioti (2004) as pessoas podem se situar fora do esquema de dominação que se encontra 

                                                 
9 Eram pessoas livres, mas não eram proprietários nem de terras e nem de escravos. 
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na exploração entre as classes sociais, ou do de raça e etnia, mas ninguém fica de fora do 

esquema de gênero patriarcal.  

Os poderes absolutos eram destinados aos homens na sociedade patriarcal 

brasileira, no período colonial as mulheres eram reclusas ao lar, sendo subordinadas quase 

que tanto quanto os escravos. Possuíam deveres relacionados a família, desempenhavam 

papéis domésticos e no máximo podiam frequentar a Igreja.  

 
Toda essa vigilância em torno da mulher era necessária para se resguardar 

a virgindade, a fidelidade e a honra. Caso fosse solteira, a mulher era 

vigiada para que mantivesse essa qualidade, pois de sua castidade e 

pureza dependia a honra de todos os homens da família, ou seja, irmãos e 

pai. Quando casada a mulher era vigiada porque dela também dependia a 

honra do marido, tanto no que dizia respeito à fidelidade e a legitimidade 

da prole, quanto no que se referia à própria masculinidade do marido. 

Assim, cabia à mulher, em parte, a responsabilidade pela manutenção da 

honra dos homens da família a qual pertencia (FOLADOR, 2009, p. 9). 

 

Porém, havia as exceções já que as mulheres de famílias pobres não podiam ter 

uma vida reclusa no lar, necessitavam trabalhar para complementar a renda da família ou 

se auto sustentar e, portanto procuravam se inserir no mercado de trabalho, no entanto, era 

um espaço destinado aos homens e as mulheres enfrentavam vários obstáculos com os 

preconceitos, sendo que, mesmo trabalhando, não podiam sair desacompanhadas em locais 

públicos (FOLADOR, 2009).  

No período colonial no Brasil, as mulheres praticamente não saiam de casa, não 

possuíam outro tipo de lazer a não ser as festas de Igreja.  Os homens exerciam controle 

ideológico, social sobre as mulheres. Sua educação consistia no cuidado com a casa, 

família, poucas aprendiam artesanato, proibia-se a aprendizagem da leitura e da escrita, 

porém dependia da rigorosidade do pai. O controle era exercido também em relação a 

sexualidade, os casamentos eram arranjados e muitas mulheres casavam-se sem conhecer a 

própria sexualidade, pois tinham apenas a função de gerar filhos, isto porque o prazer dos 

homens era obtido com as escravas. As mestiças, escravas, alforriadas, mulheres pobres 

que trabalhavam fora do lar eram vistas com maus olhos pela sociedade (FOLADOR, 

2009).  

 
Nesse contexto havia três classificações para as mulheres: honradas, 

desonradas e sem honra. As mulheres desonradas eram aquelas que 

praticavam relações extra-conjugais, perdiam a virgindade antes do 

casamento ou possuíam um comportamento desajustado socialmente. 

Elas manchavam a honra da família ou de seus maridos e, por isso, eram 

exemplarmente punidas pelos familiares ou condenadas ao ódio da 
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sociedade. As mulheres honradas eram aquelas que seguiam os padrões e 

normas que a sociedade impunha, seguindo também o ideal de pureza 

mariano. Deveriam exaltar as virtudes de uma vida recatada e submissa 

ao poder masculino, ora do pai, ora do marido. Por fim, as mulheres sem 

honra eram aquelas, na maioria, ligadas direta ou indiretamente à 

prostituição, e, aquelas ligadas ao submundo das ruas. As escravas, por 

exemplo, eram consideradas mulheres sem honra (FOLADOR, 2009, p. 

10). 

 

Esta classificação das mulheres, na qual estão em constante julgamento é reflexo da 

sociedade patriarcal.  Para Follador (2009), o sustento da família fez com que muitas 

mulheres do período colonial se inserissem em inúmeras funções que eram consideradas 

masculinas, como tropeiras e cocheiras, outras, desempenhavam as funções de lavadeiras, 

cozinheiras, domésticas ou vendedoras ambulantes. 

 

A hipocrisia desse sistema normativo – que queria eleger um modelo 

ideal de mulher para implantar, com sucesso, a família e a fé católica na 

colônia – explicita-se claramente nos processos que desvendam as formas 

de contravenção às leis civis e eclesiásticas. Quão distantes das pregações 

erudidas e religiosas não se encontravam as mulatas e negras forras e as 

brancas empobrecidas, todas mulheres livres a lutar contra as dificuldades 

do cotidiano? (PRIORE, 2000, p. 30).  

 

O que se percebe é que a inserção das mulheres no espaço público se deu 

inicialmente pela necessidade, para isso elas enfrentaram muitas dificuldades diante do 

machismo. 

Apesar da Igreja Católica conservadora no período colonial procurar controlar 

ideologicamente o papel das mulheres na sociedade, havia muita pobreza e desigualdade 

no período, o que levava muitas mulheres a prostituição e, inclusive permitir que crianças 

se prostituíssem, assim como vemos em Priore (2000), a pobreza levava muitas mulheres 

se prostituir no Brasil colonial, muitas mães, pais, maridos permitiam que suas familiares 

se prostituíssem sem restrições, muitas mães permitiam a prostituição infantil. Casas eram 

alugadas para esse fim, mesmo que a Igreja condenasse essa prática, essas casas eram 

símbolos de jogos, danças, bebidas e prostituição. 

No entanto, para Priore (2000), grande parte das reclamações levadas ao bispo no 

período colonial era das esposas em relação aos seus maridos, os quais viviam amasiados 

com outras mulheres, mantendo duas famílias, tendo-as como amantes e em alguns casos 

até mesmo vivendo com outra sob o mesmo teto de sua esposa, registraram-se vários casos 

em que as mulheres abandonavam os maridos e iam viver com outros, porém no caso das 
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mulheres o preconceito era maior, pois não eram aceitas pela sociedade, não que a traição 

dos homens fosse vista com bons olhos, muitas vezes estes se escondiam da vizinhança.  

Em Priore (2000), percebemos que no período colonial do Brasil as mulheres eram 

na maioria dos casos dependentes dos maridos, principalmente as casadas que no caso de 

abandono passavam por diversas dificuldades. No entanto, haviam as mulheres que 

procuravam se sustentar sozinhas, que lutavam para criar seus filhos lhes dando a mesma 

educação que receberam.  

 
Imersas num universo em que o trabalho físico pela sobrevivência 

tornava-se inevitável, e ser abandonada pelos companheiros uma 

constante, mães juntamente com seus filhos lutavam contra indigência. 

Concubinadas, amasiadas, casadas ou separadas, as mulheres 

encontravam na maternidade um papel que exerciam adaptado às suas 

realidades, porém distantes das prédicas que o incentivavam como uma 

missão (PRIORE, 2000, p. 79). 
 

 

De acordo com Folador (2009), as mulheres pobres desfrutavam de mais liberdade 

que as ricas, estas viviam sob o domínio masculino severo, porém a partir do final da 

colonização, de um leve processo de urbanização e a chegada da Família Real no Brasil a 

repressão e domínio masculino foi amenizado. A principal mudança em relação a clausura 

das mulheres foi com a vinda da família real, algumas pela primeira vez tiveram a 

oportunidade de frequentar espaços públicos, as praças, teatros, salões de beleza, 

posteriormente lojas, etc.  

Aos poucos também houve mudanças em relação à educação, permitiu-se certo 

nível de instrução às mulheres, passaram a receber aulas em casa - no entanto, isto era 

somente possível às mulheres ricas - a fim de que soubessem ler e escrever, porém os 

livros destinados a estas eram sem teor político ou ideológico, falavam principalmente de 

amor, “na verdade, as mulheres deveriam ser educadas e não instruídas” (FOLLADOR, 

2009, p. 12). 

Araújo (2009) no texto “A arte da sedução: sexualidade feminina na colônia” 

descreve como era a vida das mulheres no Brasil colônia. Destacamos o que consideramos 

mais importante para nossa análise:  

a) A sexualidade das mulheres era reprimida; 

b) Havia forte controle sobre a vida e a sexualidade exercida pela Igreja, 

família, reino; 

c) Proibição de sair de casa desacompanhada; 
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d) Pregava-se que as mulheres deviam respeito ao pai, depois ao marido;  

e) A educação era dirigida aos afazeres domésticos; 

f) Os casamentos eram arranjados; 

g) Havia forte controle carnal entre os casais, o sexo entre ambos destinava-se 

apenas à procriação; 

h) Destaque a solidariedade entre mulheres, vizinhas, parentes, etc. 

i) Adultério condenado pela sociedade e pela Igreja, no entanto, as piores 

consequências recaiam sobre as mulheres, pois o homem possuía o direito 

de morte sobre a mulher caso ocorresse o flagrante de adultério; 

j) Relato de uso de feitiçaria pelas mulheres, embora esta prática fosse 

proibida; 

k) Relato de mulheres que assassinaram os maridos através do envenenamento;  

l) A sexualidade das mulheres era representada pela dança (lundu);  

  

No entanto, assim como destaca Araújo (2009), os desvios das normas não eram 

incomuns, com a sexualidade reprimida no casamento, muitas mulheres transgrediam as 

normas, muitas vezes arriscando a própria vida, porém, para o mesmo autor, muitos 

maridos preferiam o divórcio ou colocavam suas esposas em casas de “recolhimento” caso 

houvesse traição.  

Analisando os aspectos destacados por Araújo (2009), entre outras leituras, 

percebemos que a vida das mulheres no período colonial era de reclusão, sendo elas 

estritamente mantidas em âmbito privado, no entanto, não significa que não havia lutas por 

parte das mulheres em busca de superar e melhorar as condições de vida, economicamente 

e socialmente. Essa herança de reclusão e submissão faz parte da trajetória das mulheres 

brasileiras, que, mesmo com as mudanças ocorridas no tempo e no espaço, perpetuam-se 

os moldes de vida patriarcais nas relações de gênero, nos mais diversos espaços.  

Para Giulani (2009), “a modernização da sociedade brasileira tem atingido de 

maneira diferente os diversos grupos sociais e produzido várias formas e níveis de 

conflito” (p. 640). Ou seja, o reconhecimento da pessoa como cidadão se deu de maneira 

segmentária e excludente, a mesma não fazia referência à vida fora das fábricas e, portanto, 

os direitos cidadãos eram destinados a uma minoria, de homens.  

 

A projeção em primeiro plano do homem trabalhador acaba deixando na 

sombra, quase invisíveis, as péssimas condições de trabalho impostas às 

mulheres. Muitas vezes, as trabalhadoras nem são reconhecidas como 
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parte da população economicamente ativa; sua contribuição social reduz-

se ao papel de mantenedoras do equilíbrio doméstico familiar (GIULANI, 

2009, p. 641). 

 

Ainda de acordo com Giulani (2009), tal modelo, em que privilegiava somente o 

aspecto produtivo, em que a noção de cidadania estava ligada ao emprego estável, 

assalariado e urbano se mantém até o golpe militar de 1964. A partir do qual se enfraquece 

ainda mais “os canais de integração social dos trabalhadores” (p. 642), restringindo-se 

ainda mais ao acesso a cidadania, bem como a repressão aos sindicatos, entre outros.  

O governo militar, para Giulani (2009), ensaia algumas políticas voltadas para as 

condições de vida dos trabalhadores, porém, estas políticas (programas de alfabetização, 

assistência, habitação) deixam mais uma vez a margem as mulheres, pois as mesmas giram 

em torno do chefe da família – o homem. Neste sentido, as mulheres são contempladas 

indiretamente.  

Desde a Colônia temos vozes feministas que preconizam a Abolição dos 

escravos, a instauração da República, a introdução do sufrágio universal. 

Unidas por um elo de solidariedade feminina, podemos vincular a inglesa 

Mary Wollstonecraft à francesa Flora Tristan e à brasileira Nísia Floresta. 

O direito a cidadania política – o direito ao voto – é alcançado pelas 

brasileiras em 1932, antes de vários países da Europa, como França e 

Itália. No entanto, não podemos deixar de reconhecer que as aspirações à 

cidadania no mundo do trabalho, as que buscam propiciar iguais 

oportunidades entre homens e mulheres, passam por um demorado 

silêncio, interrompido entre 1979 e 1985 (GIULANI, 2009, p. 644). 

 

Nos anos 1980 há uma nova proposta de renovação da cultura sindical e dos 

movimentos populares no campo político. Também, ocorre uma união entre os grupos de 

mulheres trabalhadoras, feministas em prol de direitos, sendo que cada grupo chega, a 

partir de caminhos diferentes à necessidade de repensar a divisão sexual do trabalho 

(GIULANE, 2009, p. 644/645).  

 

Assim, muitas queixas e relatos sobre a discriminação e a segregação 

sexual conseguem sair das paredes domésticas em que até então estavam 

enclausuradas e tornam-se fontes de denuncias e de demandas de novos 

direitos. Tais atitudes conseguem atingir os  alicerces das relações sociais 

questionando os principais espaços coletivos: o local de trabalho, a 

prática sindical e a própria família. Grupos de mulheres conseguem criar 

um novo estilo de reflexão, de mobilização, de debate frente aos 

tradicionais parâmetros da cultura sindical. Conseguem também, aos 

poucos, penetrar nos vértices das estruturas de representação 

tradicionalmente ocupados por homens, nas diretorias das organizações 

sindicais, partidos políticos, associações, comitês etc. (GIULANI, 2009, 

p. 645). 
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Portanto, com a “melhora econômica”, ao mesmo tempo em que o sistema 

aproveita da mão de obra das mulheres, continua impondo obstáculos, referentes a vários 

aspectos da vida das mulheres, como dificuldades sobre a participação nos espaços 

públicos e de decisões; oferecendo salários menores para o sexo feminino; além da 

apropriação da mão de obra gratuita ofertada na realização do trabalho doméstico, entre 

outros fatores. Por outro lado, houve melhorias, como certa autonomia para as mulheres, 

através do mercado assalariado, possibilitando mais independência às mulheres, além de 

vários direitos conquistados. 

No entanto, os direitos conquistados pelas mulheres não lhes foi concedido 

gratuitamente, mas sim, foi resultado de um processo de luta das mulheres, a partir do 

feminismo, da organização de mulheres, etc. As mulheres se organizavam com abaixo 

assinados, passeatas e manifestos a fim de reivindicar melhores condições de trabalho e de 

vida, contando por vezes com a participação de homens que discordavam da lógica 

machista, ao menos no plano do espaço público. 

A participação das mulheres urbanas, decorrente da própria aglomeração e da 

inserção no mercado de trabalho ocorre de forma mais intensa que nos espaços rurais. 

Nestes o enfrentamento a sociedade patriarcal e o decorrente machismo (exercido por 

homens e mulheres) é mais camuflado.  

No Brasil, a participação das mulheres agricultoras, em especial as familiares, nos 

movimentos feministas, tem sido pouco explorada. No entanto é a partir da década de 1980 

que encontramos ações mais efetivas com destaques que vão para além de lutas 

particularizadas, em termos espaciais e de classes.  

Para Giulani (2009), a organização das mulheres rurais no Brasil inicialmente não 

se deu via sindicalismo, mas a partir de debates realizados por pequenos grupos, a maioria 

de matriz religiosa ligada às pastorais, mas também outros grupos de cunho laico. Para a 

mesma autora a formação de grupos comunitários pela Igreja Católica resgatava práticas 

educativas. No capítulo 2 veremos como se deu essa organização das mulheres no 

Sudoeste Paranaense.  

Giulani (2009), também destaca os grupos de Mulheres criados a partir da Pastoral 

da Terra, os Clubes de Mães e Grupos de Mulheres Trabalhadoras, nem todos possuíam 

reflexão feminista, mas todos, incumbidos de lutar pela melhoria das condições de vida das 

mulheres, cada qual com sua contribuição para com as melhorias proporcionadas.  

No entanto, embora várias mudanças tenham ocorrido na vida e nas relações de 

trabalho das mulheres, as mesmas ainda não conseguiram se desvencilhar de vários 
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aspectos impostos pelo sistema patriarcal, seja em âmbito doméstico ou público. No caso 

das mulheres agricultoras no contexto de dominação de classes e de gênero, as mesmas 

ficam dependentes economicamente do chefe da unidade produtiva, que como vimos é 

predominantemente constituído pelos homens na lógica do sistema patriarcal.  

No próximo capítulo, procuramos resgatar o processo de organização política das 

mulheres da mesorregião Sudoeste Paranaense a partir do Movimento Popular de Mulheres 

(MPM), do sindicalismo, cooperativismo, entre outros. Esta retomada histórica se faz 

importante a fim de destacar que embora tenham ocorrido vários avanços, permanece a 

submissão da mulher na hierarquia familiar da agricultura familiar, seja na participação em 

espaços públicos ou na divisão sexual do trabalho.  
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2. O PROCESSO DE INSERÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES 

AGRICULTORAS: A ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO LEITEIRA 

Neste capítulo buscamos resgatar o processo histórico de mobilizações e 

reivindicações das mulheres agricultoras da região estudada a fim de afirmar que as 

mulheres da mesorregião Sudoeste Paranaense passaram por um processo de lutas e 

debates buscando por vários direitos sociais e políticos e que, no entanto não conseguem se 

desvencilhar do âmbito privado no qual o sistema patriarcal permanece como condutor das 

relações familiares.  

 

2.1. Processo de organização política das mulheres agricultoras do Sudoeste 

Paranaense 

Veremos no decorrer do texto que as famílias agricultoras do Sudoeste Paranaense 

organizam-se estruturalmente a partir do sistema patriarcal, no qual o homem é o chefe da 

unidade produtiva e a maioria das mulheres agricultoras possui dependência, em especial, 

financeira, em relação a eles. No entanto, para Ribeiro et al. (2010), historicamente na 

mesorregião Sudoeste Paranaense as mulheres possuem muita força política através de 

lutas e mobilizações, que vão desde a Revolta dos Posseiros
10

 em 1957, até organizações 

como o Movimento Popular de Mulheres (MPM), Comissão sindical de Mulheres, entre 

outras. Organizações estas que obtiveram várias conquistas de direitos para as mulheres.  

A colonização da mesorregião Sudoeste Paranaense se deu a partir da década de 

1940. De acordo com Feres (1990), a política de ocupação ocorreu por volta de 1924, 

quando Getúlio Vargas lançou o plano de colonização dirigida, a chamada Marcha para o 

Oeste, que tinha como objetivo ocupar faixas de fronteira deste território.   

De acordo com Ribeiro et al. (2010), a colonização do Sudoeste Paranaense foi 

marcada pelo conflito de terras, pois os colonizadores que aqui chegavam ou ganhavam, ou 

compravam a posse das terras, desta forma não possuíam o documento das mesmas. Com a 

implantação da Colônia Agrícola Nacional General Osório (CANGO) distribuíram-se 

terras para colonizadores provindos principalmente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

De acordo com a dona Maria Nicolau Bach no documentário: A história de organização 

política das mulheres agricultoras do Sudoeste do Paraná
11

, quando chegavam, compravam 

                                                 
10 Para saber mais sobre a Revolta dos Posseiros e a colonização da sugere-se “Memória(s) e território: elementos para o 

entendimento da constituição de Francisco Beltrão-PR” de Luís Carlos Flávio – 2011. 
11 Documentário desenvolvido a partir do Projeto de Pesquisa e Extensão Registrando a história e as experiências 

político - organizativo das mulheres agricultoras no Sudoeste Paranaense, no âmbito da UNIOESTE, campus de 

Francisco Beltrão, coordenado pela professora Roselí Alves dos Santos.  
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a posse da terra, o que havia era a divisa do respeito, na qual segundo ela, as famílias se 

respeitavam, cada um sabia a delimitação de sua unidade de produção.  

 

As “terras livres” que existiam na região não submetidas ao monopólio da 

propriedade fundiária, possibilitavam ao colono expropriado das regiões 

de Santa Catarina e Rio Grande do Sul a transformação das terras para 

um regime de propriedade. Porém o direito a terra é contestado de forma 

violenta, ilegal pelas companhias imobiliárias que se estabelecem na 

região. Os conflitos pela posse de terras se intensificaram após 1950, com 

a intervenção da Citla (Clevelândia Industrial Territorial Ltda) que se 

colocou como dona dessas terras passando a cobrar pelas mesmas e a 

explorar os colonos (RIBEIRO, et al., 2010, p. 23). 

 

As empresas colonizadoras contratavam jagunços
12

 para amedrontar a população da 

região e, fazer com que os mesmos pagassem novamente pelas terras, assinassem 

promissórias ou então deixassem a região. Foram alguns anos de disputas até a eclosão da 

Revolta dos Posseiros e das Posseiras em 1957, momento em que homens e mulheres, 

revoltados com a pressão a que estavam expostos e sem ação por parte do governo, 

expulsam as empresas colonizadoras da região.  

 
O Sudoeste Paranaense possuía diversas riquezas naturais como terras 

férteis e mata nativa com grande quantidade do pinheiro de Araucária, 

despertando a cobiça por parte de capitalistas que tentaram tirar proveito 

da situação irregular em que a área se encontrava. Com as terras 

sudoestinas em litígio, as empresas colonizadoras passaram a exigir dos 

colonos já estabelecidos no local o pagamento das terras e para isso os 

jagunços contratados forçava-os a assinar notas promissórias. Nas 

disputas judiciais utilizavam a prática de grilagem, burlando a lei e 

tomando posse dos terrenos (SCHMITZ, 2011, p. 30). 

 

A Revolta dos Posseiros (as)
13

 ocorrida em 1957 na mesorregião Sudoeste 

Paranaense foi um marco na qual os (as) agricultores (as) posseiros, juntamente com 

líderes e pessoas da cidade expulsaram empresas grileiras da região conquistando o direito 

ao documento das terras.  

 

 

 

 

                                                 
12 Homens armados contratados pelas empresas colonizadoras para aterrorizar os (as) posseiros (as) e pressioná-los a 

pagar pelas terras ou entrega-lás.  
13 De acordo com Oliveira (2011), a CITLA (Clevelândia Industrial Territorial Ltda), que era uma empresa colonizadora, 

passou a agir na região Sudoeste Paranaense a partir de 1950, a partir daí as terras que ilegais passaram a ser legais e a 

CITLA passou a cobra-las dos (as) agricultores (as). No entanto, estas terras haviam sido distribuídas aos colonos pela 

CANGO (Colônia Agrícola Nacional General Osório), portanto, com “vários donos” a disputa se inicia.  
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Foto 1. Foto simbólica registrada no período da Revolta dos Posseiros – 

Mulheres na luta em 1957 

 
Fonte: ASSESOAR – Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural. Banco 

de dados. Francisco Beltrão/PR - 2012. 

 

 

No entanto, existem poucos registros sobre a participação das mulheres na chamada 

Revolta dos Posseiros de 195714, Oliveira (2011) faz um resgate dessa história a partir de 

mulheres que viviam neste período histórico identificando a Revolta, como dos Posseiros e 

das Posseiras. Cabe destacar, que o papel das mulheres, em muitas pesquisas sobre a 

Revolta dos Posseiros e das Posseiras, assim como na maior parte da história escrita pouco 

aparece, sendo que a participação das mesmas foi fundamental. Participação esta que ia 

desde a manutenção das casas e o cuidado com a família no momento em que os homens 

participavam dos atos armados, até mesmo, o enfrentamento contra a violência, a fim de 

defender a propriedade e a família.  

 

Embora a participação das mulheres na Revolta dos Posseiros não seja 

amplamente reconhecida, há relatos que destacam que algumas mulheres 

participaram da luta armada. Mas se trata de uma minoria, pois grande 

parte delas não tinha voz para se expressar publicamente na sociedade, 

por serem consideradas fracas em comparação ao homem, tornando-as 

excluídas das tomadas de decisões (OLIVEIRA, 2011, p. 47 – 48). 

 

                                                 
14 Gilmar Fiorese escreveu “Olhar feminino sobre a colonização do Sudoeste do Paraná” e Alexandre Oliveira escreveu 

sobre a participação das mulheres na Revolta dos Posseiros em 1957. 
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Para Ribeiro et al. (2010), as mulheres foram as que mais sofreram com as 

atrocidades no período em que os jagunços contratados pelas companhias colonizadoras 

atuavam na região. Pois para os autores, os homens, não tendo como pagar pelas terras 

fugiam, se escondiam na mata, enquanto as mulheres ficavam e tentavam proteger as 

unidades produtivas e os filhos, sendo elas o principal alvo dos bandidos. Neste sentido, 

Oliveira (2011) destaca: 

 

No entanto quando os homens saiam de casa para o combate para 

defender suas propriedades, as mesmas não podiam ficar sem ninguém. 

Por esse fato, alguém tinha que ficar na residência cuidando dos afazeres 

de casa, tirar leite, fazer queijo e plantar alimentos para a subsistência da 

família. Sendo assim a mulher teve papel fundamental, mesmo que à 

distância, nesse embate armado entre jagunços e posseiros (OLIVEIRA, 

2011, p. 51/52). 

 

Em 1957 eclodiu a Revolta dos Posseiros e das Posseiras, em que foram expulsos 

da região as empresas colonizadoras e os jagunços por elas contratados, a partir deste 

levante armado a população conseguiu o direito efetivo a terra. Nos anos posteriores a 

Revolta, principalmente nas décadas de 1960 e 1970, as terras foram regularizadas pelo 

Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná (GETSOP). No entanto, na 

sociedade patriarcal os documentos foram expedidos no nome dos homens, maridos, pais, 

irmãos.  

Relembrar parte da história da Revolta dos Posseiros e das Posseiras do Sudoeste 

Paranaense nos leva a evidenciar que, após a revolta, como sempre os heróis homens 

aparecem e as mulheres ficam subsumidas, como coadjuvantes em um ato tão importante 

para a região. Os principais documentos, livros, jornais, arquivos, retratam a história 

contada pelo viés masculino, neste sentido, destacamos a importância de evidenciar e 

visualizar as mulheres neste período.  

 
Porém, percebe-se que as mulheres não aparecem nesta história, pois as 

fontes e registros históricos existentes concedem privilégio ao público, 

portanto aos homens. As mulheres ficaram esquecidas, deixando a 

impressão de que a história do Sudoeste do Paraná foi feita 

exclusivamente por homens (RIBEIRO et al., 2010, p. 24). 

 

A partir da Revolta dos Posseiros e das Posseiras, os mesmos garantiram o direito à 

documentação das terras e, a partir deste momento, políticas públicas e privadas, de 

financiamentos e investimentos foram destinadas à região. De acordo com Alves et al. 

(2005), o Sudoeste Paranaense teve uma modernização agrícola voltada para o capitalismo 
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e, a partir da década de 1960, o Estado, as cooperativas e agroindústrias privadas 

direcionavam seus esforços para a incorporação das atividades agrícolas ao capital através 

da modernização, estimulando a produtividade e o crescimento.  

É a partir deste contexto que se estabelece na região uma agricultura mercantil 

familiar, com base na pequena propriedade, a qual permanece prevalecendo na região, 

sendo formada por 72% dos estabelecimentos com até 20 hectares, segundo o Censo 

Agropecuário do IBGE de 2006. A predominância da agricultura familiar ocorre tanto no 

montante dos agricultores como na área ocupada pelos pequenos agricultores. 

Conforme Santos (2008), a modernização da agricultura do Sudoeste Paranaense, 

seguiu praticamente na mesma lógica da modernização brasileira, no entanto, a mesma 

teve um ritmo diferenciado e a inserção nesta forma de produção ocorre, paralelo a 

permanência de formas de cultivos tidos como rudimentares, mas que foram e são os 

mecanismos técnicos que muitos agricultores e agricultoras familiares dispunham. 

Segundo a autora, a presença expressiva da agricultura familiar impôs uma organização 

política para ora resistir, ora impulsionar a inserção neste modo moderno de produção 

agropecuária.  

Neste contexto, a organização política da agricultura familiar desde a Revolta dos 

Posseiros e das Posseiras até a organização para produção, comercialização e debate em 

torno de questões agrárias toma vulto no Sudoeste Paranaense e torna a região referência 

no campo político de agricultura familiar brasileira. Nos próximos itens procuramos 

sintetizar os processos de organizações dos agricultores e principalmente das agricultoras, 

no Movimento Popular de Mulheres (MPM), no Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) 

e na Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar (CLAF). 

 

2.1.1. Movimento Popular de Mulheres (MPM) 

Como vimos, embora a maior parte da história seja masculinizada, as mulheres 

tiveram papel fundamental na Revolta dos Posseiros (as) em 1957 e, continuaram com este 

papel fundamental na sociedade e na agricultura familiar. As mulheres agricultoras da 

mesorregião Sudoeste Paranaense passaram por um processo de formação e de busca por 

direitos. Isto ocorreu a partir da constituição do Movimento Popular de Mulheres (MPM), 

que para Ribeiro et al. (2010), foi o primeiro espaço organizado para a participação das 

mulheres no processo organizativo e reivindicatório do Sudoeste Paranaense.  
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No sudoeste a organização das mulheres vai surgir neste contexto das 

pastorais ligadas à Igreja, incentivadas pelos Padres Belgas, a partir da 

década de 70, que também apoiavam o nascimento dos Movimentos 

Sociais. Esta organização das mulheres tem como principal espaço 

organizado o Movimento Popular de Mulheres - MPM e nasce no 

município de Capanema, onde os padres belgas que coordenavam a 

paróquia, através da Paula Liver uma leiga, belga, juntamente com a Iraci 

e Petrolina de Medianeira. Abrigado pela Igreja Católica que dava apoio 

financeiro, moral e social (RIBEIRO et al., 2010, p. 27) 

 

Surgiu no município de Capanema, no entanto o MPM se alastrou para outros 

municípios da mesorregião Sudoeste Paranaense. De acordo com o documentário citado, a 

história de organização política das mulheres agricultoras do Sudoeste do Paraná, teve 

início com a vida da Paula Broerdes para o Brasil. De acordo com a própria Paula, 

inicialmente para trabalhar com projetos sobre saúde, mas depois acabou trabalhando com 

o movimento de mulheres. Paula Broerdes afirma, no documentário, que incialmente 

começou visitar as comunidades do interior, mas o objetivo inicial era o cuidado com a 

saúde, muitas crianças foram vacinadas, passavam informações às mães até que chegou um 

momento que não era mais necessário realizar este trabalho de formação, mas aí as 

mulheres queriam continuar se reunindo, “quem sabe para aprender outras coisas”.  

A partir disso investiu-se em processos de formação para as mulheres, constituindo-

se o MPM, o qual passa estabelecer relações com mulheres de outras regiões do Estado e 

mesmo de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estudavam vários temas relacionados às 

mulheres: sindicalismo; política; bíblia, etc., despertando as mulheres para a participação e 

para o enfrentamento contra o machismo, que era forte no momento. “A mulher naquele 

tempo era só mandada pelo marido, o marido não deixava muitas vezes a mulher ir à 

reunião, então a mulher foi começando, - não! eu tenho que ir, e foi se libertando (Cleosi 

T. Lucas)” (SANTOS; FEDATO; BRAGA et al., 2009/2010).  

Ainda de acordo com o documentário organizado por Santos et al. (2010), no Brasil 

formam-se vários grupos de mulheres que iam em busca de seus direitos, logo, a 

participação das mulheres no MPM se amplia, as mesmas tomam consciência de vários 

aspectos, como a não participação das mesmas nos sindicatos, cooperativas, etc. foi 

despertada a consciência das mulheres, pois de acordo com as mesmas, elas não tinham 

“vez e nem voz”. No entanto, a partir do MPM foram divulgados os abaixo assinados sobre 

a Constituição Federal, com os quais tinham a intenção de conquistar o salário 

maternidade, a aposentadoria, junto com a CNBB a luta pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), entre outras. Outro fator destacado no documentário é sobre a comemoração do dia 
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8 de março, o dia Internacional da Mulher, em que as mesmas se reuniam para comemorar, 

mas em cada encontro se discutia um tema e fomentava-se uma bandeira de luta.  

 

Imagem 1. Organização popular das mulheres agricultoras – Movimento 

Popular de Mulheres e Comissão Sindical de Mulheres  

 
Fonte: Projeto de Pesquisa e Extensão: Registrando a história e as experiências político-

organizativas das mulheres agricultoras no Sudoeste paranaense. Banco de dados – 2010.  

 

No entanto, o trabalho do MPM que nasce das ações da pastoral da Igreja Católica, 

perde força e passa a enfrentar dificuldades com o retorno da Paula Broerdes para a 

Bélgica, além da perda de apoio da Igreja. Portanto, muitas mulheres passaram a buscar 

outros espaços e ainda muitas outras, deixaram de participar. Até 1989 o MPM se 

destacava na luta especifica das mulheres, a partir deste ano o STR passa a organizar a 

Comissão Sindical de mulheres, a qual lutava também por outras bandeiras, principalmente 

voltadas para os direitos sociais e trabalhistas sendo que as duas organizações coexistiram 

até 1987, quando o MPM deixa de existir (SANTOS; FEDATO; BRAGA et al., 

2009/2010).  

Sendo o primeiro espaço organizado que fomentava a participação das mulheres, o 

MPM foi muito importante para a região, sendo o machismo intenso no período, as 

mulheres não tinham participação e ficavam muito mais restritas ao âmbito privado que 

atualmente. Assim, apesar de ser uma organização que não se pauta em elementos do 
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Movimento Feminista, permitia uma reflexão sobre sua condição de mulher, sem, no 

entanto, avançar na desconstrução do patriarcado. No próximo item veremos sobre o início 

do sindicalismo na região, momento em que as mulheres não participavam, nem como 

sócias e muito menos como dirigentes. No entanto, aos poucos vão conquistando espaço, 

chegando a presidência do STR de Francisco Beltrão e tantos outros da mesorregião 

Sudoeste Paranaense. Foi a partir de mobilizações e de discussões que as mulheres foram 

tornando-se mais independentes, procurando participar, embora ainda hoje enfrentem 

dificuldades no espaço público. 

 

2.1.2. Sindicalismo 

O sindicalismo na mesorregião Sudoeste Paranaense foi de efetiva importância para 

a conquista de direitos das mulheres agricultoras familiares, principalmente a partir da 

criação da Comissão Sindical de Mulheres.  No entanto, a participação das mulheres no 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Francisco Beltrão foi conquistada através do 

enfrentamento, contra o machismo, contra a dependência em relação aos homens, pois 

inicialmente as mulheres não participavam deste espaço, nem como sócias, nem como 

dirigentes.  

Um ano após a Revolta dos Posseiros e das Posseiras, em 1958, foi criada a 

Associação Rural no município de Francisco Beltrão, formada por pequenos agricultores. 

Já em 1963 passaram a chamá-la de Sindicato dos Pequenos Proprietários com a intenção 

de transformá-la em Sindicato e no mesmo ano foi criado o STR de Francisco Beltrão. O 

STR bem como a Associação Rural trabalhavam prestando serviços de assistência, como a 

venda de produtos agropecuários, além de trabalharem como postos de saúde, pois 

implantaram atendimento médico e dentário, entre outros. A Associação Rural e depois o 

STR trabalhava em vários municípios, foram implantadas delegacias
15

 de atendimento em 

Salto do Lontra, Nova Esperança, Nova Prata, Renascença e Enéas Marques que eram 

vinculadas ao município de Francisco Beltrão, formando uma rede, a qual atuava na região 

(SCHMITZ, 2011).  

No entanto, o STR foi criado como um espaço masculinizado, eram os homens que 

participavam, sendo que no momento de criação do mesmo: “Entre as 108 pessoas que 

assinaram a ata, identificamos apenas uma mulher, portanto, o sindicato foi criado como 

                                                 
15 As chamadas delegacias sindicais na época eram ramificações da Associação Rural e depois do STR. Atuavam 

prestando assistência dentária e médica, além da venda de produtos agropecuários aos agricultores.  
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um espaço masculino, onde o homem representava os interesses da família” (SCHMITZ, 

2011, p. 40).  

Portanto, no período inicial o STR trabalhava com serviços de assistência aos 

agricultores (as), pois não havia serviço público de saúde no momento, o estatuto era 

padronizado pelo Ministério do Trabalho, na verdade o STR foi criado a fim de receber 

recursos federais para manter serviços de assistencialismo. Neste primeiro período o STR 

era fundamental para prestar assistência social, no entanto, foi se criando a consciência de 

que o sindicato possuía outra função, de que a assistência era dever do Estado. Porém, o 

sindicato continuou prestando assistência médica e odontológica até que se formaram as 

oposições sindicais, movimento de amplitude nacional.  

O STR era filiado a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Paraná 

(FETAEP), a qual possuía as características e o objetivo de levar o assistencialismo para 

população. Mesmo assim, organizaram-se para fazer oposição à Federação na região, a 

partir do incentivo da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no início dos anos de 1980, 

apoiados pela ASSESOAR e pela Igreja Católica as oposições sindicais que se opunham ao 

sindicalismo de Estado e de assistencialismo (RIBEIRO et al., 2010). Neste sentido, 

agricultores e agricultoras, organizados em grupos passaram a disputar as eleições 

sindicais. Neste contexto, destacamos dois municípios, Salto do Lontra e Francisco 

Beltrão, que tiveram suas líderes a frente da constituição dos sindicatos bem como se 

constituindo em lideranças locais e regionais. Destes municípios surgem as primeiras 

mulheres agricultoras vereadoras e deputada estatal. Além daquelas com participação 

efetiva de diversas organizações políticas e produtivas da agricultura familiar.  

No entanto, a luta por um sindicalismo combativo em termos políticos não foi fácil, 

visto que muitas agricultoras e muitos agricultores tinham medo de perder a assistência 

oferecida pelo sindicato, mesmo assim, através de trabalho nas comunidades e 

conscientização, em 1978 uma nova diretoria, que defendia o sindicalismo combativo 

conseguiu registrar-se no Ministério do Trabalho e disputar as eleições. Neste momento foi 

eleita a primeira diretoria que defendia um sindicalismo de lutas e não mais de assistência.  

 

A partir desse momento, o STR de Francisco Beltrão, aos poucos, deixa o 

assistencialismo e passa a trabalhar de forma reivindicatória, abrindo as 

portas para que as mulheres participem. Inicialmente, de forma tímida, já 

que elas enfrentavam e enfrentam dificuldades para adentrar ao mundo 

público e deixar a vida privada da propriedade. As lutas em Francisco 

Beltrão são também verificadas em outros municípios do Sudoeste e no 

Paraná, nascendo de forma gradual uma organização de trabalhadores que 

constroem uma rede, na qual as mulheres também se integram. Nos 
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primeiros anos de atuação sindical das mulheres, as dificuldades foram 

maiores, devido ao machismo de vários homens e várias mulheres, os 

quais não aceitavam mulheres atuando na direção. Era muito forte a ideia 

de que as mulheres deveriam ficar em casa. Com o sindicalismo 

combativo atuando, a participação delas é fortalecida (SCHMITZ, 2011, 

p. 49).  

 

De acordo com Ribeiro et al. (2010) o MPM contribuiu para a luta por um 

sindicalismo combativo, colaborando para a organização das agricultoras e dos 

agricultores. Sendo que aos poucos o sindicalismo incorpora as lutas, tendo como pauta a 

política agrícola, a luta para que o Estado garantisse assistência à saúde, previdência, terra, 

etc. O MPM bem como a Comissão Sindical de Mulheres lutaram por diversos direitos das 

mulheres, principalmente na Constituição e 1988.  

  

Foto 2. Mulheres participantes da Comissão Sindical de Mulheres – década 

de 1980 

 
Fonte: Projeto de Pesquisa e Extensão: Registrando a história e as experiências político-

organizativas das mulheres agricultoras no Sudoeste paranaense. Banco de dados – 2010 

 

No gráfico 2 trazemos o resultado da pesquisa realizada por Schmitz (2011)16
 na 

qual coletamos dados no STR de Francisco Beltrão, a partir das fichas de filiações 

identificamos quantos homens e quantas mulheres se filiaram em cada período. Como 

                                                 
16 O trabalho de conclusão de curso, Schmitz (2011) fez parte do projeto de Pesquisa A participação política das 

mulheres agricultoras no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrão financiado com recursos da 

Fundação Araucária, desenvolvido no âmbito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus de 

Francisco Beltrão/PR entre os anos 2010 e 2012, coordenado pela Prof.ª Drª Roselí Alves dos Santos.  
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afirmamos anteriormente até 1970 era inexpressiva o número de filiações das mulheres, 

sendo que registros apontam que a primeira mulher a se filiar no STR era viúva, por 

consequência não tinha o marido para a representar.  

No período de 1971 a 1985 houve diminuição no número de novas filiações no 

STR, porém, neste período as mulheres iniciam uma pequena participação como sócias, 

período de assistencialismo do sindicato. Em 1978 assumiu a diretoria que defendia um 

sindicalismo de lutas e não mais de assistência e aos poucos as mulheres vão se 

associando, inicia-se um trabalho de porta em porta para que as mulheres participem.   

 

Gráfico 2. Novas filiações ao STR de Francisco Beltrão, série histórica 

Fonte: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrão. Banco de dados. 

Francisco Beltrão/PR, dez. 2011. Org. SCHMITZ, A. M. 2011. 

 

As lutas por direitos das mulheres na Constituição de 1988 e os trabalhos do MPM 

e da Comissão Sindical de Mulheres fomentaram a participação das mesmas, no entanto, o 

maior aumento nas filiações das mulheres foi de 1991 a 1995, momento em que vários 

direitos haviam sido garantidos na Constituição Federal e as mulheres precisavam 

comprovar a profissão de agricultoras, para isso necessitavam se associar ao STR. Outro 

fator para a participação das mulheres no sindicalismo foi o trabalho de conscientização 

das mulheres, as reuniões, os cursos, os projetos, como de plantas medicinais, etc. 

(SCHMITZ, 2011). O município de Salto do Lontra também possuí um histórico de 

organização das mulheres, as quais se inseriram, principalmente no sindicalismo, como 

lideranças em busca por projetos referentes as mulheres, no entanto, não diferente de 

Francisco Beltrão as mulheres sofreram com o machismo. 
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As mulheres se envolveram muito nestas organizações, porém os homens 

tinham dificuldade de reconhecer propostas que viessem das mulheres, 

tinha mais valor se viessem de um homem. “Num sábado se reuniram 

para discutir um financiamento para comprar um rolo faca, os homens 

não prestavam atenção no que as mulheres falavam. Uma mulher, Dona 

Elisa, falou sua ideia, os homens ficaram calados, ninguém falou nada, 

nem as mulheres, nem eles... De repente, quando o marido dela deu a 

mesma sugestão, todos acataram. Naquele dia criamos coragem e 

dissemos ‘se é para estar aqui, sem falar nada, sem ser valorizada, não 

viemos mais participar’. Foi um chacoalhão e mudou muito a 

participação (Maria da Silva – Salto do Lontra - PR)” (RIBEIRO, et al., 

2010, p. 54) 

 

As mulheres tiveram dificuldades de inserção nos espaços de decisões, no entanto, 

a partir de debates e de muito trabalho de conscientização de homens e mulheres, as 

mesmas se inserem, principalmente no sindicalismo. “em Salto do Lontra as mulheres 

ainda lideram e estão lutando para manter essa organização. Estamos na CRESOL, na 

CLAF e eu estou na secretaria de Assistência Social (Maria da Silva – Salto do Lontra - 

PR)” (RIBEIRO, 2010, p. 72). Porém, embora as mulheres tenham conquistado espaço, 

fruto de organizações, ainda hoje tem menor participação de que os homens nas entidades 

representativas da agricultura familiar, principalmente nas cooperativas, como na 

CRESOL. 

Através das informações contidas das atas sindicais, identificamos que as 

mulheres iniciaram sua participação no STR de Francisco Beltrão, 

assumindo cargos sem valor político, ou menos valorizado, como de 

faxineiras, secretárias, cozinheiras, sem a consciência do debate. Em 

1972, uma ata registra que uma mulher assume o compromisso de 

realizar reuniões com os sócios nas comunidades aos domingos. 

Poderíamos afirmar que foi um avanço, tanto pelo reconhecimento 

público da atuação da mulher como por ser um horário considerado de 

descanso. Outro destaque a ser observado nesse período é uma mulher 

trabalhando como caixa do STR; também foi identificada a presença de 

mulheres trabalhando e algumas vezes coordenando as eleições sindicais, 

mais precisamente em 1972, 1975 e 1978. Esses pequenos cargos 

assumidos pelas mulheres fizeram com que elas estivessem inseridas em 

alguns setores do sindicato, o que oportunizaria que participassem de 

alguns cursos de formação e, posteriormente, conquistassem mais espaço 

no STR (SCHMITZ, 2011, p. 46). 

 

Portanto, o aumento da participação das mulheres no STR de Francisco Beltrão e 

no sindicalismo da mesorregião Sudoeste Paranaense se deu a partir de um trabalho 

realizado especificamente com mulheres. O que importa lembrar aqui, é que foi a partir da 

organização de mulheres que se possibilitou a conquista de vários direitos. No gráfico 3 

mostramos as principais conquistas apontadas pelas próprias mulheres.  
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Gráfico 3. Principais conquistas oriundas da organização de mulheres indicadas em 

questionários por mulheres da mesorregião Sudoeste Paranaense - 2012 

 
Fonte: Projeto de Pesquisa e Extensão: Registrando a história e as experiências político-

organizativas das mulheres agricultoras no Sudoeste paranaense. Banco de dados – 2010. 

 

De acordo com o gráfico 3, as principais conquistas destacadas pelas mulheres 

foram a aposentadoria, o salário maternidade e o crédito para a agricultura familiar, 

seguidos por: conquistas para a agricultura, inserção nas entidades, direito ao voto, 

reconhecimento da mulher, habitação e a documentação. No entanto, mesmo estas 

conquistas sendo importantes, a maioria delas se referem a fatores econômicos, de 

melhoria nas condições de vida da família e das mulheres e não necessariamente referente 

a emancipação das mesmas, salvos o direito à documentação, o qual trouxe certa 

independência para as mulheres (em que as mesmas deixam de utilizar a documentação do 

pai ou marido e passam a ter seu próprio documento) e o voto, em que as mesmas também 

passaram a opinar sobre os rumos políticos, além da inserção nas entidades, porém, de 

forma esporádica, mais fortemente no sindicalismo do que em entidades relacionadas ao 

crédito por exemplo.  

Foi a partir de mobilizações das mulheres agricultoras anteriormente a Constituição 

de 1988 que as mesmas conquistaram o direito de possuir documentação. “Até então, o 

único documento que as mulheres tinham eram a certidão de casamento e, nas certidões de 

nascimento das crianças, a mãe era designada como “doméstica” ou “do lar” e não como 

agricultora” (RIBEIRO et al., 2010, p. 51). A partir da obtenção da documentação, vários 

outros direitos foram conquistados pelas mulheres.   
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Dentre os resultados alcançados na Constituição de 1988 estão: pensão 

por morte para o homem e para a mulher, em 1991 - aposentadoria aos 55 

anos para a mulher e aos 60 para o homem; em 1992 - benefícios por 

acidente de trabalho e, em 1994 - salário maternidade (RIBEIRO et al. 

2010, p. 57). 

 

Entre tantos outros direitos, a inserção das mulheres nas entidades representativas 

da agricultura familiar é fundamental, mesmo que encontrem dificuldades ainda hoje. O 

STR de Francisco Beltrão, a partir de trabalho com as mulheres, principalmente a partir de 

cursos e de formação teve sua primeira mulher eleita presidente em 1993, depois disso, 

outras três a sucederam (foto 3).  

 

Foto 3. A presidente e as três ex-presidentes do STR de Francisco 

Beltrão – 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrão. Banco de 

dados – 2013. 

 

No município de Salto do Lontra, as mulheres também conseguiram se inserir em 

algumas organizações, principalmente a partir do trabalho com as mulheres. 

 

Eu era agricultora, secretária da CLAF, associada na CRESOL, diretora 

do Sindicato (Zenaide dos Santos – Salto do Lontra - PR). Muitas, que 

não estão nos movimentos, estão tocando um negócio próprio, avançaram 

para a comercialização nas unidades de produção, a maioria têm carteira 

de habilitação, escolhe seus candidatos para votar, enfim têm uma maior 

emancipação (RIBEIRO, et al., 2010, p. 91).  
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Também, fruto da organização das mulheres, algumas conseguiram se inserir na 

política, como é caso da deputada Luciana Rafagnin, que iniciou trabalhando com a 

organização de mulheres, se elegeu vereadora e continuou na carreira política. Em Salto do 

Lontra, dona Maria da Silva também se elegeu vereadora a partir do processo de 

organização das mulheres.  

 

Achamos que superamos tudo, e não temos muito a fazer, mas uma luta 

muito importante que precisamos fazer é rever nossas entidades, quantas 

mulheres estão nas direções, onde ainda temos forte o machismo.  Mas 

por que pararam essas lutas? No nosso município temos umas cinco 

mulheres coordenadoras, que participaram dos cursos de formação, e eu 

se não participasse desses cursos não tinha sido vereadora, foi a época 

mais gratificante (Maria da Silva – Salto do Lontra - PR) (RIBEIRO et 

al., 2010, p. 92). 

 

Porém, após as conquistas provenientes da organização de mulheres e garantidas na 

Constituição de 1988, a luta das mesmas sofre um retraimento. Algumas seguiram como 

lideranças, outras se restringiram ao enfrentamento contra o machismo em âmbito privado, 

outras se acomodaram.  Ou seja, a luta coletiva diminuiu, sendo que a organização das 

mulheres ficou restrita aos clubes de mães. Porém, em 2009 as mulheres agricultoras 

retomaram a organização política e mobilizam a mesorregião Sudoeste Paranaense a partir 

de um Coletivo Regional de Mulheres17, no entanto este não trabalha de forma homogênea 

em todos os municípios. A partir do projeto de Pesquisa e Extensão Registrando a história 

e as experiências político-organizativas das mulheres agricultoras no Sudoeste 

Paranaense
18

 situado na UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão em parceria com 

entidades representativas da agricultura familiar foi realizado um resgate da história de luta 

das mulheres a partir da metodologia de Sistematização de Experiências Populares. Sendo 

que a partir deste resgate da história se retomaram várias bandeiras de lutas.  

O Coletivo Regional de Mulheres é formado por coletivos municipais, no entanto, 

não são todos os municípios da mesorregião Sudoeste Paranaense que se inseriram nesta 

organização. Em Francisco Beltrão o Coletivo de Mulheres conta com representantes de 

várias comunidades rurais.  

                                                 
17 A organização do Coletivo de Mulheres teve apoio do Pesquisa e Extensão Registrando a história e as experiências 

político-organizativas das mulheres agricultoras no Sudoeste Paranaense desenvolvido na UNIOESTE, campus de 

Francisco Beltrão/PR.   
18 Projeto financiado pela Secretaria do Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior-SETI. Programa: Universidade 

Sem Fronteiras, Subprograma Diálogos Culturais, realizado na UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão, realizado entre 

os anos 2009 e 2011. Coordenado pela professora Roselí Alves dos Santos 
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O Coletivo de mulheres de Francisco Beltrão é uma organização de mulheres 

agricultoras que se reúnem periodicamente para debates de determinadas temáticas e 

encaminhamentos de projetos e reivindicações para as mulheres. Conta com a colaboração 

de algumas entidades representativas da agricultura familiar, em especial o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, este coletivo têm trabalhado em projetos referentes às mulheres, 

além de formar um grupo para estudos, debates e mobilizações. É o responsável pela 

organização da comemoração do dia Internacional da Mulher e por projetos, como o de 

resgate de plantas medicinais, que se encontra em andamento, em parceria com o Grupo de 

Estudos Territoriais (GETERR) da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão.  

 

Foto 4. Encontro em comemoração ao dia Internacional da Mulher 

realizado no dia 22 de fevereiro de 2014 na comunidade de São Brás 

– Francisco Beltrão/PR 

 
Fonte: GETERR - Grupo de Estudos Territoriais. Banco de dados – 2014.  

 

Há seis anos o coletivo de Mulheres de Francisco Beltrão é o responsável por 

organizar comemoração do Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, cada ano em uma 

comunidade rural, relaciona este momento a partir do reencontro das mulheres agricultoras 

bem como o debate de algum tema definido em reuniões, como violência contra mulher, 

depressão, plantas medicinais, auto estima, entre outros. Na foto 5 as mulheres presentes 

na reunião do coletivo que tinha a finalidade de organizar a comemoração do Dia 

Internacional da Mulher, bem como dar andamento ao projeto de resgate de plantas 

medicinais.  
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Foto 5. Reunião do Coletivo de Mulheres de Francisco Beltrão na 

comunidade de São Brás, 2013. Francisco Beltrão/PR 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Arquivo Pessoal. São Brás/Francisco Beltrão/PR, dez. 2013. 

 

O projeto de resgate de plantas medicinais19
 está sendo organizado pelo Coletivo de 

Mulheres de Francisco Beltrão, tem a finalidade de retomar o uso das plantas medicinais 

que vem sendo perdido de geração a geração. Além do resgate, algumas agricultoras estão 

se propondo a produzir ervas medicinais para comercialização, com a finalidade de 

comercializar a partir do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para as 

escolas e se pretende incluir futuramente nos postos de saúde com auxilio de médicos e 

farmacêuticos.  

Além do projeto citado, tem-se retomado outras bandeiras de lutas, como a 

ampliação da licença maternidade de 4 para 6 meses para todas as mulheres trabalhadoras, 

pela saúde, pela manutenção dos direitos estabelecidos na Constituição de 1988 e uma 

possível mobilização para a construção de uma delegacia para mulheres na região, entre 

outros.  

Como vimos no capítulo 1, a partir do sistema patriarcal no qual estamos inseridas, 

as mulheres necessitam de organização coletiva para enfrentar as diversas faces do 

                                                 
19 Organizado pelo Coletivo de Mulheres, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Francisco 

Beltrão, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão, prefeitura municipal de 

Francisco Beltrão e mandato da Deputada Estadual Luciana Rafagnin.  
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machismo. Como vimos, foi a partir de processos de organização que as mulheres 

conquistaram muitos direitos, no entanto, estas conquistas precisam ser mantidas e muitas 

outras lutas precisam ser travadas, sejam lutas pelas mulheres, pela agricultura, meio 

ambiente, etc. Neste sentido o cooperativismo solidário se torna importante para a 

agricultura, pois é uma organização que visa a cooperação entre todas as pessoas, homens e 

mulheres, no entanto, veremos no próximo item, a inclusão das mulheres no 

cooperativismo não tem avançado, pois como o mesmo procura gerar renda são os homens 

quem participam como representantes da família, pois no sistema patriarcal, são eles os 

chefes das unidades produtivas.  

 

2.1.3. A Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar (CLAF)  

De acordo com Culti (2004), a Economia Solidária é uma reação contemporânea 

que ganha força no Brasil a partir da década de 1980. Organiza-se pela via da 

solidariedade, destacando-se o trabalho coletivo, a fim de buscar trabalho e renda devido à 

ausência de direitos sociais e econômicos provocados pelo sistema capitalista.  

Veremos no capítulo 3 que com o processo de modernização da agricultura, a 

estrutura agrícola é modificada e os (as) agricultores (as) se adaptam a novas práticas, a 

agricultura passa a ser mecanizada, inserida no mercado global/regional. O cooperativismo 

foi à forma encontrada por muitos dos pequenos agricultores e das pequenas agricultoras 

para se integrarem no mercado, com maior possibilidade de competir com outros mais 

capitalizados.  

Diante da modernização da produção leiteira, em que agricultores 

descapitalizados têm dificuldades em acompanhar esse processo e 

também frente à concentração da atividade leiteira pelas grandes 

multinacionais, o cooperativismo surge como uma forma de organização 

que pode dar mais autonomia ao agricultor, possibilitando a 

disponibilidade de financiamentos para investimentos, além da 

implantação de estratégias que possibilitem renda maior aos agricultores 

como, por exemplo, a produção de leite a baixo custo. Com base nesses 

pressupostos e no chamado Cooperativismo de Interação Solidária, com 

propostas diferentes do chamado cooperativismo de gestão empresarial, é 

criada a Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar (CLAF), 

alicerçando-se no histórico do cooperativismo, associativismo e outras 

formas de organizações tanto formais como informais do Sudoeste 

paranaense (BRAGA, 2010, p. 47). 

 

De acordo com Ferraz (2002) a CLAF foi criada para dar viabilidade à produção do 

leite, mas também para diversificação da produção e manutenção dos agricultores no 

campo. A CLAF faz parte de um sistema de rede, no qual várias cooperativas formam o 
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Sistema de Cooperativas de Leite da Agricultura Familiar com Interação Solidária 

(SISCLAF). De acordo com Escher (2011), no Sudoeste Paranaense o SISCLAF era 

formado por 27 cooperativas singulares ou municipais e por uma cooperativa central em 

2009. Para Magalhães (2007), as primeiras cooperativas do sistema foram criadas em 

1998, sendo que a cooperativa central foi criada em 2004.  

 
As cooperativas singulares têm abrangência municipal com o papel de 

organizar grupos de produtores, coordenar a assistência técnica local, e 

são organizadas por meio de pequenos grupos comunitários. A direção da 

cooperativa reúne todos os coordenadores de grupos para discutir as 

condições do mercado, da produção, do transporte, a assistência técnica e 

as estratégias da cooperativa. As cooperativas locais se integram em 

núcleos regionais cujos objetivos são promover a articulação das 

cooperativas em microrregiões, fazer a negociação com parceiros 

regionais, coordenar a assistência técnica, controlar a coleta e a qualidade 

do leite. A cooperativa central tem o papel de formular estratégias e 

projetos para o sistema, prestar serviços de apoio às cooperativas e 

representar o conjunto das organizações (MAGALHÃES, 2007, p.19/20) 

 

De acordo com Magalhães (2007) a CLAF juntamente com o Sistema Coorlac do 

Rio Grande e a Associação das Cooperativas Produtoras de Leite do Oeste Catarinense 

(ASCOOPER) formam o Fórum Sul do Leite “uma organização criada em 2003 com o 

apoio do Sistema Cresol, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar da 

Região Sul (Fetraf-Sul) e de ONGs” (MAGALHÃES, 2007, p. 20), de acordo com o 

mesmo autor, o papel dessa organização é representar os três sistemas cooperativos na 

negociação por políticas públicas relacionadas à cadeia produtiva leiteira, viabilizando a 

produção.  

De acordo com Ferraz (2002), a CLAF foi criada a partir do Fórum Regional das 

Entidades, composto pelo STR, Sistema CRESOL, ASSESOAR, Comissão Pastoral da 

Terra – CPT, Central Regional Associação e Pequenos Agricultores - CRAPA, Movimento 

dos Sem Terra do Sudoeste - MST e Comissão Regional dos Atingidos por Barragens do 

Rio Iguaçu – CRABI. Este fórum organizou comissões internas para o estudo sobre 

alternativas para produção de leite em 1996, comissão esta que discutiu com os 

agricultores familiares e com as entidades, propostas para políticas públicas, a partir daí 

segundo o autor, foi fundada a primeira CLAF no município de Renascença.  

De acordo com Ferraz (2002), a CLAF procurou investir em Assistência Técnica, o 

que chamou a atenção dos agricultores e também pelo fato de “evocar a participação ativa 

e consciente do cooperado” (FERRAZ, 2002, p 79) o qual era envolvido na conquista e na 
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responsabilidade, mas que, no entanto, segundo o autor, isto ocorre mais certamente 

enquanto os resultados forem considerados positivos.  

Ainda para Ferraz (2002) a participação das mulheres na condução da atividade 

leiteira consiste na “variável ordenha”, sendo que 87% desempenhavam este trabalho na 

pesquisa realizada pelo autor. Sendo que a participação das mesmas em cursos ocorria de 

forma incipiente, as quais participam (60%) de cursos relacionados aos derivados de leite e 

que a partir deste recebem certa capacitação referente à ordenha e a higiene. Para o mesmo 

autor, aos homens (75%) competem à administração da unidade produtiva, para ele devido 

ao incentivo da CLAF os homens estão buscando uma profissionalização na atividade:  

 
Que vem sendo demonstrada a partir da participação em cursos sobre 

produção de leite, produção de pastagem e inseminação artificial [...] e 

em segundo lugar, em relação à ordenha, onde 53,5% dos entrevistados já 

declaram participar da operação, indicando um reordenamento da mão-

de-obra principal da propriedade para uma atividade antes ocupada 

apenas com a mão-de-obra considerada marginal (FERRAZ, 2002, p. 

82/83).  

 

Vejamos: “indicando um reordenamento da mão-de-obra principal da propriedade 

para uma atividade antes ocupada apenas com a mão-de-obra considerada marginal” 

(FERRAZ, 2002, p. 82/83). Ou seja, a mão de obra considerada principal da unidade 

produtiva é masculina, mais uma vez o trabalho das mulheres é subsumido, invisível. A 

partir do texto de Ferraz (2002), também percebemos que o papel da CLAF em organizar 

os pequenos agricultores foi fundamental na atividade leiteira (possibilitou a capacitação 

técnica e modernização nas unidades produtivas), no entanto, a CLAF organizou a 

produção leiteira a partir dos homens e não das mulheres. Em campo, as mulheres de Salto 

do Lontra, quando questionadas sobre a participação na CLAF relatam que o marido e ou o 

filho participam, nenhuma das entrevistadas participava da cooperativa, algumas 

declararam não ter dificuldades em participar mas não participavam, outras justificaram a 

não participação destacando principalmente: Muito trabalho, cuidado com crianças 

pequenas, “ele tem mais tempo do que eu” (Entrevistada 7, Trabalho de campo, Salto do 

Lontra/PR, 2013) revelando aspectos intrínsecos do sistema patriarcal.  

 

Na criação das Clafs havia proposta de que não se criassem várias 

cooperativas, pois já existiam cooperativas regionais ligadas a CRAPA, a 

proposta era de poderia se ter uma única cooperativa e, um de seus ramos 

que seria o leite. Mas esta discussão não prevaleceu, e temos hoje várias 

cooperativas na organização da agricultura familiar regional, e na maioria 

dos municípios têm também CLAFs, porém embora seja uma produção 
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predominantemente das mulheres, poucas mulheres participam das 

CLAFs e temos pouca representação nas direções (RIBEIRO et al., 2010, 

p. 72/73) 

 

Nobre (2003) percebeu que no cooperativismo, em que vários grupos surgem com 

grande presença das mulheres, a partir do momento em que conseguem gerar renda ou 

aumentar o manejo de recursos provenientes de empréstimos ou doações vão se 

masculinizando. Também para Magalhães (2009), a formação de cooperativas de leite não 

contribuiu para melhorar as liberdades das mulheres, mantendo a reclusão feminina em 

âmbito doméstico, acentuando a desigualdade de gênero. Portanto, apesar das entidades 

representativas da agricultura familiar, bem como o cooperativismo solidário serem criados 

com a finalidade de inclusão dos agricultores, de melhoria no acesso ao crédito entre 

outros, para as mulheres estas entidades muitas vezes ficam distantes, visto que as mesmas 

têm dificuldades de participar e quando participam tem mais dificuldades para assumir 

cargos, devido às variadas funções que desempenham na unidade de produção e tantos 

outros motivos já abordados. 

No gráfico 4 trazemos os principais motivos destacados pelas mulheres agricultoras 

em relação aos poucos cargos assumidos pelas mesmas nas entidades representativas da 

agricultura familiar.  

 

Gráfico 4. Motivos destacados pelas agricultoras de por que poucas mulheres 

ocupam cargos nas entidades representativas da agricultura familiar– 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Projeto de Pesquisa e Extensão: Registrando a história e as experiências político-

organizativas das mulheres agricultoras no Sudoeste paranaense. Banco de dados – 2010. 
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De acordo com o gráfico 4, o menor percentual está na acomodação por parte das 

mulheres, seguido pela falta de tempo para participar e realizar as funções, despreparo, 

receio e principalmente pelo machismo. No entanto, embora as mulheres reconheçam o 

machismo como dificuldade, não existem debates explícitos que se contraponham e 

enfrentem a situação, as mulheres que se inserem, a todo o momento necessitam provar sua 

capacidade, estando em constante avaliação, tanto por homens, quanto por mulheres. Outro 

aspecto é que quando a entidade possui um viés mais econômico as mulheres participam 

menos.  

Como vimos ao longo do texto, a partir do sistema patriarcal o machismo está 

presente ainda, em muitas esferas da sociedade, no entanto, estas mulheres demonstram 

certa perturbação com o mesmo ao destacar como principal empecilho para assumir cargos 

nas entidades. No entanto, percebemos também que as mulheres participam mais do 

sindicalismo e entidades de classe do que em cooperativas, seja de crédito ou assistência. 

Assim como vimos, por exemplo, as mulheres participam mais do STR do que da 

CRESOL e neste mesmo sentido há pouca participação das mesmas na CLAF.  

De acordo com dirigentes da CLAF do município de Salto do Lontra/PR a mesma 

surgiu a partir da Associação de Produtores. Possuía apenas uma mulher na primeira 

diretoria entre 5 homens. A CLAF funciona recolhendo a produção leiteira dos agricultores 

(as) e destinando ao laticínio a fim de conseguir preços melhores, a base de Salto do Lontra 

entrega o leite para Laticínios LATCO e efetua o pagamento aos agricultores (as) no final 

ou início de cada mês. Ainda de acordo com os dirigentes da CLAF, metade dos 

associados da CLAF recebe o pagamento do leite via cooperativa CRESOL e a outra 

metade diretamente com a CLAF.  

Dos questionários aplicados em Salto do Lontra, em 50% haviam sócios da CLAF, 

no entanto, como já afirmamos, as mulheres não participavam, ainda de acordo com os 

questionários nem todos que eram sócios entregavam o leite para a CLAF (66% 

entregavam). Ao realizar levantamento de dados junto a  CLAF de Salto do Lontra 

verificamos que no ano de 2012 haviam 557 sócios (as) na cooperativa, destes 434 homens 

e 123 mulheres, ou seja, apenas 22% dos sócios eram mulheres, assim como vemos no 

gráfico 5, além disso a participação das mulheres em reuniões e cursos é menor.   

No gráfico 5 apresentamos o percentual de sócios da CLAF do município de Saldo 

do Lontra/PR, de acordo com o sexo no ano de 2012.  
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Gráfico 5. Percentual de sócios da CLAF do município de Salto do 

Lontra/PR – 2012 de acordo com o sexo 

 
Fonte: CLAF - Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar. Banco de dados. 

Salto do Lontra/PR, fev. 2012. Org. SCHMITZ, A. M. 2014. 

 

A Cooperativa de Leite da Agricultura familiar de Salto do Lontra além de 

organizar a coleta e a venda do leite, trabalha prestando assistência técnica e vendendo 

produtos agropecuários. A foto 6 mostra a fachada da sede da cooperativa.   

 

Foto 6. Fachada da Cooperativa de Leite da Agricultura 

Familiar (CLAF), Comemoração do 7º ano da Cooperativa, 

2011. Salto do Lontra/PR 

 
Fonte: Rádio Independência – noticias. Disponível em: 

<http://www.rinet.com.br/2013/noticia.php?id=18300>. Acesso em 17 

jan. 2014.  
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A CLAF de Salto do Lontra trabalha procurando inserir os pequenos agricultores no 

mercado fluído do leite, atua como agente de negociação, assistência técnica em geral, etc. 

No entanto, por ser baseada nos pressupostos do cooperativismo solidário seria coerente 

buscar mais a inclusão das mulheres, visto que as mesmas possuem papel fundamental para 

a atividade leiteira. Portanto, merecem reconhecimento.   

Ainda que em alguns municípios a experiência das CLAFs tenha apresentado 

resultados positivos, em outros a cooperativa não se manteve, como é o caso de Francisco 

Beltrão em que a mesma deixou de funcionar a partir do final de 2011 e início de 2012.  

De acordo com Escher (2011) no ano de 2010 o sistema SISCLAF sofreu um 

“golpe” por parte de uma empresa receptora de leite (empresa LETÍCIA, a qual não 

efetuou o pagamento por uma grande quantidade de leite) e a partir daí perdeu a 

credibilidade com muitos (as) agricultores (as), pois demorou a pagar os mesmos, para isso 

precisou acionar empréstimos. A CLAF perdendo a credibilidade, muitos (as) agricultores 

(as) passaram a entregar o leite diretamente para laticínios.  

Na pesquisa de campo, 63% das famílias pesquisadas afirmaram terem sido sócias 

da CLAF na época em que a mesma atuava no município de Francisco Beltrão.  

 

Gráfico 6. Percentual de famílias pesquisadas que eram ou não sócias da 

CLAF no município de Francisco 

Beltrão

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR - 2014. 

 

Como apresentamos no gráfico 6 a maioria das famílias pesquisadas eram sócias da 

CLAF no município  de Francisco Beltrão, no entanto, não significa que as mulheres 

participavam. Porém, embora a CLAF tenha deixado de funcionar no município de 



94 

 

 

Francisco Beltrão, os (as) agricultores (as) não deixaram de se organizar, sendo que a 

Associação de Moradores desempenha uma função importante nas comunidades rurais, 

tem a finalidade de reivindicar várias melhorias e até mesmo a aquisição de maquinários e 

utensílios agrícolas em conjunto, no entanto, não são todas as comunidades que estão 

organizadas em associação e nestas, a participação é predominantemente masculina (as 

duas comunidades pesquisadas em Francisco Beltrão/PR possuem Associação de 

Moradores). 

No Assentamento Missões, além da Associação de Moradores, algumas famílias 

agricultoras constituíram a Associação de Leite Ouro Branco, na qual de acordo com a 

entrevistada 16 participam em torno de 17 associados (as).  

 

Aqui no Assentamento fazem 4 anos que tem a Associação de Leite Ouro 

Branco [...], já conseguimos Lance; Esparamador de adubo; Esparamador 

de uréia. Somos em 17 sócios, é como se fosse uma Associação de 

Moradores, paga tudo certinho. Aqui no Assentamento tem a Associação 

de Moradores, mas essa é do leite (ENTREVISTADA 38, Francisco 

Beltrão, 2014).  

 

A Associação de Leite Ouro Branco foi constituída a partir da compreensão de que 

a produção de leite se tornou importante para a região e, com a consciência da organização 

os (as) agricultores (as) encontraram um caminho para inserção no mercado capitalista. No 

entanto, veremos que a comunidade do Assentamento Missões é mais organizada que as 

outras pesquisadas. Justificamos esta maior organização devido ao processo de 

mobilização pelo qual os (as) agricultores (as) passaram com o período de luta pela 

reforma agrária, desde a ocupação a sua constituição. De acordo com a entrevistada 16 há 

participação das mulheres na Associação de Leite Ouro Branco.  

Ao longo deste capítulo, vimos que as mulheres agricultoras da mesorregião 

Sudoeste Paranaense passaram por um processo de organização e mobilização, dos quais 

resultaram várias conquistas, sejam elas sobre o viés econômico ou contra os empecilhos 

estabelecidos a partir do sistema patriarcal. Dentre várias conquistas destacamos a 

participação das mulheres nas entidades representativas da agricultura familiar, no entanto, 

as mulheres ainda enfrentam dificuldades de participação, principalmente nas entidades 

relacionadas ao comércio, gestão, como é o caso das cooperativas, sendo que houveram 

maiores avanços no sindicalismo, por ser uma entidade de classe e ter passado pelo 

processo de organização das mulheres agricultoras.  
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O que queremos destacar é que embora as mulheres ainda encontrem vários 

empecilhos impostos pelo sistema patriarcal, tanto no espaço privado quanto no público, 

vários avanços foram conquistados coletivamente ou individualmente pelas mulheres.  

De acordo com Ribeiro et al. (2010), o trabalho com a produção leiteira era 

considerado de mulher, além disso, a renda proveniente do mesmo era utilizada na maior 

parte das vezes por elas, porém, após modernização e a inserção da atividade no mercado, 

como veremos no capitulo 3 os homens se inserem na produção e na chefia. Como vimos 

na introdução deste trabalho à produção leiteira se tornou importante fonte de renda para as 

famílias agricultoras da mesorregião Sudoeste Paranaense e, a partir da modernização 

ocorreram mudanças significativas na forma de produção da atividade, bem como nas 

relações de trabalho e na gestão. No entanto, veremos também que a partir da lógica 

patriarcal a hierarquia familiar permanece, o homem como o chefe da unidade produtiva. 

E, a atividade leiteira em que predominava o trabalho e a gestão da mulher, na medida em 

que a mesma passa a gerar mais renda, o homem passa a administrá-la.    

Neste sentido, no próximo capítulo procuramos analisar o panorama da atividade 

leiteira no Brasil e no Sudoeste Paranaense para posterior compreensão sobre a exploração 

do trabalho das agricultoras familiares, neste, mostramos dados coletados em trabalho de 

campo nos municípios de Francisco Beltrão e Salto do Lontra. Destacando-se 

principalmente a importância do trabalho das mulheres e a pouca visibilidade do mesmo 

diante do sistema capitalista e patriarcal.  
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3.  O TRABALHO DAS MULHERES AGRICULTORAS E O SIGNIFICADO DA 

ATIVIDADE LEITEIRA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 

Neste capítulo procuramos analisar o significado da atividade leiteira para a 

agricultura familiar, estabelecendo um panorama da produção leiteira e a importância do 

trabalho das mulheres agricultoras para a mesma. Na primeira parte escrevemos sobre o 

panorama da atividade leiteira, destacando a modernização da mesma nos últimos anos, 

para isto utilizamos dados secundários, principalmente do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE e dados coletados em campo. Posteriormente procuramos visualizar 

como se dá a exploração do trabalho das mulheres agricultoras na divisão sexual do 

trabalho, com destaque ao trabalho doméstico, a longa jornada de trabalho e a menor 

participação das mesmas nas decisões referentes às finanças e a participação nos espaços 

públicos.  

Reafirmamos aqui, assim como contextualizamos ao longo deste trabalho, que a 

maioria dos estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar têm como chefes os 

homens, portanto, procuramos destacar a importância do trabalho das mulheres 

agricultoras, o trabalho cotidiano com o leite e a menor participação das mesmas nos 

espaços públicos. Esta atividade se tornou fundamental para as famílias agricultoras 

pesquisadas, a partir dela, muitas agricultoras e agricultores têm a garantia de uma renda 

mensal, além de ser uma atividade, que a partir da modernização da agricultura
20

 pode 

gerar mais renda em pequenas áreas de terras.  

A atividade leiteira nem sempre foi modernizada, era destinada principalmente para 

subsistência da família e realizada normalmente pelas mulheres, pois não era a principal 

fonte de renda, porém, assim como veremos neste capítulo, esta atividade deixa de ser 

exclusivamente “feminina” na divisão sexual do trabalho; passa a ser destinada ao 

mercado; modernizada e realizada em maior escala. Portanto, por um lado a atividade 

leiteira se tornou umas das principais fontes de renda para a agricultura familiar da região 

                                                 
20 De acordo com Santos (2008) as principais ações referentes à produção agrícola como (produção-circulação-troca- 

consumo) não são dirigidas às pequenas unidades produtivas, criando-se uma rede de interesses na qual quem comanda 

são os detentores de capital. “As manifestações territoriais, constituídas a partir da Revolução Verde, criam um campo de 

poder de grandes proprietários que têm acesso ao crédito e a formas de produção baseadas em tecnologias de última 

geração” (SANTOS, 2008, p. 26/27).  Sendo que para a mesma autora a produção de leite, por apresentar uma fonte de 

renda fixa mensal se torna importante, visto que os pequenos agricultores tem baixo retorno com outras culturas e a 

incerteza do rendimento. Atualmente, os (as) agricultores que financiam a produção agrícola com o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, em casos de secas ou temporais conseguem acionar o Programa 

de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, no entanto, muitas vezes o valor do seguro é suficiente somente 

para custear o pagamento do financiamento, portanto, ainda assim, não é possível se ter certeza sobre o rendimento da 

produção.   
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estudada e por outro lado, deixa de ser um trabalho e fonte de renda exclusivo das 

mulheres, principalmente a partir da inclusão dos homens no gerenciamento da mesma.  

 

3.1. O panorama da atividade leiteira 

O aumento da produção leiteira no Brasil, bem como a modernização da atividade 

foi impulsionado principalmente pela demanda de consumo, pelo aumento do preço pago 

ao produtor decorrente da concorrência entre empresas de laticínios. Na mesorregião 

Sudoeste Paranaense principalmente a partir da regulamentação da Instrução Normativa nº 

51
21

 os produtores tiveram que se adequar as diversas determinações referentes à qualidade 

do leite, higienização, armazenamento, transporte, etc., ou seja, a partir de vários fatores, 

os agricultores foram impulsionados a modernizar a atividade e a disponibilidade de 

financiamentos possibilitou a modernização e a adequação na Normativa nº 51.  

A modernização da produção leiteira foi decorrente da modernização da 

agricultura. Para produzir o leite são utilizados os produtos cultivados a partir do uso do 

pacote tecnológico, por exemplo: a alimentação o rebanho é feita a base do milho que é 

produzido com uso de equipamentos e agrotóxicos; a silagem feita com o uso do milho e 

que embora seja feita na unidade produtiva utiliza-se o trator, o moedor, entre outros 

equipamentos para confecção; o uso de substratos e rações industrializadas, entre outros. 

Além disso, o uso de inseminação artificial para a melhora genética do rebanho se 

intensificou; a ordenha das vacas passou a ser feita de forma mecanizada; utiliza-se de 

medicamentos industrializados para o rebanho etc. Com o uso de tecnologias aumenta-se a 

escala de produção. 

Para Mezzari (2005), a produção leiteira vem sendo desenvolvida mundialmente 

em grandes, médias e pequenas propriedades, de forma intensiva em países desenvolvidos 

e de forma extensiva em países em desenvolvimento, para ele a atividade leiteira tem a 

tradição de se desenvolver em unidades produtivas exploradas ou administradas por mão 

de obra familiar. No Brasil há uma diversidade no desenvolvimento da atividade devido as 

especificidades de cada região produtora, há diversidade em raças, na alimentação, no 

manejo do rebanho, isso de acordo com as características de cada localidade, que varia 

desde fatores climáticos ambientais, situação socioeconômica, aspectos culturais, políticos, 

etc.  

                                                 
21 A Instrução Normativa 51 foi criada em 2002 a fim de regulamentar a produção de leite e monitorar a qualidade do 

mesmo. 
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De acordo com Braga (2010), a produção leiteira mundial vem tendo um aumento 

significativo nas últimas décadas, devido à introdução da mecanização na produção e o 

aumento na variedade de produtos oriundos do leite. Outros fatores, como a melhora 

genética do rebanho e a modernização do manejo ocasionaram o aumento de produção, 

além do uso da tecnologia UHT (ultra high temperature), a partir da qual é possível 

armazenar o leite para comercialização por maior tempo. 

De acordo com a tabela 2, verificamos que houve diminuição na quantidade de leite 

de vaca produzido mundialmente entre 1990 e 1995. No entanto, houve aumento na 

produção a partir de 1995 sendo que o crescimento mais expressivo ocorreu entre 2000 e 

2005 com 11%. 

 

Tabela 2. Produção mundial de leite de vaca - 1990/2010 

Ano Volume produzido (toneladas) Dif % 

1990 479.063.355  

1995 464.338.770 - 3,1 

2000 490.168.848 5,6 

2005 544.060.813 11 

2010 599.615.097 2,3 
Fonte: FAO/Faostat.  Elaboração: Embrapa Gado de Leite. Org. SCHMITZ, A. M. Disponível em: 

<http://www.cnpgl.embrapa.br/nova/informacoes/estatisticas/producao/tabela0211.php>. Acesso 

em: 10 dez, 2013. 

 

O aumento na produção de leite de vaca no Brasil segue a dinâmica mundial 

embora não tenha ocorrido diminuição na produção entre 1990 e 1995. De acordo com a 

EMBRAPA, a qual utiliza dados da FAO/ Faostat, em 2010 o Brasil era o 5º maior 

produtor de leite do mundo, representando 5,3% da produção mundial e produzindo 

31.667.600 toneladas, ficando atrás dos Estados Unidos, Índia, China e Rússia. 

Segundo Braga (2010), o Brasil deixou de importar para exportar leite após o 

processo de modernização e incentivo a produção, sendo que a produção de leite no Brasil 

passou por dois diferentes períodos, na primeira fase que vai de 1946 a 1991, período em 

que a atividade era regulamentada pelo governo, com os preços tabelados para os 

agricultores e para os consumidores e a segunda fase a partir de 1991, quando passou a 

valer a lei da oferta e da procura.  

 
De todas as cadeias produtivas do setor agropecuário, a que mais se 

transformou, nos últimos anos, foi a do leite. Após meio século de poucas 

mudanças, em grande parte explicadas pela forte intervenção do governo 

no mercado de lácteos, a cadeia produtiva do leite começa, no início dos 
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anos 90, a experimentar profundas transformações em todos os seus 

segmentos, da produção ao consumo. 

As causas das transformações da cadeia produtiva do leite são: 1) 

Desregulação do mercado de leite a partir de 1991; 2) Maior abertura da 

economia brasileira para o mercado internacional, em especial, a criação 

do Mercosul; e 3) Estabilização de preços da economia brasileira em 

decorrência do plano real, a partir de julho de 1994 (GOMES, 2001, p. 1) 

 

A partir do processo de monopolização da indústria de laticínios (PARMALAT E 

NESTLE principalmente) as indústrias passaram a determinar os preços e a trazer novas 

tecnologias para o setor, como o leite UHT (ultra high temperature). Sendo que a partir do 

processo de monopolização e de programas estatais os agricultores passaram a investir na 

atividade leiteira.  

O leite UHT é submetido a uma elevada temperatura (130°C a 150°C) 

durante cerca de 2 a 4 segundos, num processo térmico de fluxo contínuo. 

Após o tempo definido, é imediatamente resfriado a uma temperatura 

inferior a 32°C e envasado em embalagens hermeticamente fechadas e 

esterilizadas. Através desse tratamento térmico é possível diminuir 

significativamente o número de esporos bacterianos do leite (Bacillus) 

para que o leite seja armazenado e comercializado sem se estragar. 

Muitas das propriedades nutritivas do leite também são conservadas. As 

embalagens estéreis (assépticas) são apropriadas para impedir o 

desenvolvimento de microorganismos e conservar o valor nutricional. O 

prazo de validade do leite pasteurizado numa embalagem fechada é de 

180 dias. Após abertura, recomenda-se que o produto seja armazenado na 

geladeira e consumido num prazo de 3 dias para evitar possíveis 

contaminações (Disponível em: <http://www.significados.com.br/uht/>. 

Acesso em: Jan. 2014). 

 

Além de novas tecnologias, políticas públicas para o setor leiteiro foram editadas 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), visando melhorar a 

qualidade da produção do leite no Brasil, foi criado o Programa de Melhoria na Qualidade 

do Leite (PNMQL) em 1998 e regulamentado em 2002 através da Instrução Normativa nº 

51, a qual define sobre a necessidade de aperfeiçoamento e modernização da legislação 

sanitária federal sobre a produção de leite, em seu Art. 1º define:  

 

Aprovar os Regulamentos Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade 

do Leite tipo A, do leite tipo B, do leite tipo C, do Leite Pasteurizado e do 

Leite Cru Refrigerado e o Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru 

Refrigerado e seu Transporte a Granel (BRASIL, 2002).  

 

Segunda a normativa citada, o leite tipo A deve ser beneficiado na mesma unidade 

produtiva, ou seja, produzido, beneficiado e envasado no estabelecimento, seguindo 

diversas determinações. Para se obter o leite de tipo B implica-se numa série de medidas na 
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qual a maioria das (os) pequenas (os) agricultoras (es) procuraram se inserir, que consiste 

na refrigeração do leite na unidade produtiva, mantendo o mesmo por no máximo por 48 

horas, em temperatura igual ou inferior a 4º C, devendo essa temperatura ser atingida em 

no máximo 3 horas após a ordenha e, ser entregue ao estabelecimento industrial em 

temperatura igual ou inferior a 7º C, entre outras especificações da lei. O leite de tipo C, 

não é submetido a qualquer tratamento térmico no local de produção, deve ser transportado 

em vasilhame adequado de capacidade de até 50 litros e entregue em estabelecimento 

industrial até às 10 horas do dia de sua obtenção, entre outras determinações.  

A Instrução Normativa 51, além de determinar a forma de armazenagem do leite na 

unidade produtiva, também estabeleceu que o transporte deve ser feito em carro tanque 

isotérmico. Para as (os) pequenas (os) agricultoras (es), outra determinação que culminou o 

impulso para a modernização da produção foi em relação ao estábulo: quanto a localização, 

higienização, além de várias outras normas referentes à qualidade do leite. Ou seja, a partir 

do momento em que passaram a modernizar a produção, os (as) produtores não podiam 

continuar utilizando infraestrutura rudimentar as quais possuíam, também, a questão 

ambiental que entrou em debate fez com que muitos tivessem que mudar o local da 

estrebaria e até mesmo reorganizar o local que o rebanho leiteiro bebia água. 

Estas determinações da Normativa 51 representaram impacto para os (as) 

agricultores (as) familiares, porque estes, desde a ocupação da região Sudoeste Paranaense 

possuíam uma infraestrutura rudimentar na produção leiteira, grande parte da ordenha era 

realizada de forma manual e era trabalho das mulheres, as quais comercializavam a matéria 

prima em pequenas quantidades ou fabricavam queijos caseiros que eram vendidos 

diretamente para os consumidores, ou então era um produto para consumo da família. “O 

leite era trabalho das mulheres, os homens nem entravam nas estrebarias... Se os homens 

entrassem na estrebaria, a vaca faltava só se matar, pois ele só entrava lá para vacinar! 

Hoje que estamos vendendo o leite, o cheque sai no nome do homem [...]” Maria Libardi 

do Couto – Planalto – PR (RIBEIRO et al., 2010, p. 70). 

No entanto, em uma pesquisa desenvolvida pelo IPARDES/ SETI/EMATER e 

apresentada em 2008 o panorama já era outro, os homens eram os principais responsáveis 

pela produção, principalmente no que diz respeito a gestão da mesma.  

 
A grande maioria dos produtores paranaenses de leite é do sexo 

masculino, aproximadamente 93%. Designou-se como produtor de leite o 

responsável pela propriedade, que coordena as atividades desenvolvidas 

nas terras exploradas. No Paraná, sabe-se que a produção de leite é uma 
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atividade tradicionalmente feminina, pelo menos entre os agricultores 

familiares. Mas, o fato de a atividade ser desenvolvida por mulheres nem 

sempre implica que estas sejam consideradas responsáveis pela gestão da 

economia familiar. Tradicionalmente, caracterizam-se como atividades 

masculinas aquelas próprias do mundo da produção e, que envolvem o 

mercado e a geração de renda. Quanto mais a produção do leite estiver 

voltada para a comercialização e se transformar em atividade de renda 

principal para o produtor, mais será encarada como de responsabilidade 

masculina (IPARDES/ SETI/EMATER, 2008, p. 17).  
 

Atualmente o cenário da atividade leiteira é moderno, no entanto, encontra-se uma 

heterogeneidade no campo, em que coexistem unidades produtivas, com pequena, média e 

alta produção, além de vários níveis de tecnificação.  

Na imagem 2 verificamos o trabalho de uma agricultora em uma unidade produtiva 

que não é modernizada, a qual não possuí ordenhadeira mecânica, nem tanque de expansão 

para armazenamento do leite, ou mesmo infraestrutura para ordenhar as vacas.  

 

Imagem 2. Representação do trabalho da mulher em uma unidade 

produtiva não mecanizada, Francisco Beltrão/PR - 2014 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/ PR. Jan. 2014.  

 

Na imagem 2 inserimos 4 fotografias, na primeira delas expomos a mulher 

retirando o pasto da carroça para tratar as vacas, a carroça atualmente considerada um 
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instrumento rudimentar ainda é encontrada em algumas unidades produtivas. Na segunda 

fotografia a mulher levando o animal para um local mais adequado para a ordenha e nas 

fotografias três e quatro, a mulher ordenhando as vacas manualmente. Além de apresentar 

uma relação próxima com os animais (cachorros, galinhas, gansos, etc.), como vemos, não 

há modernização alguma na produção de leite nesta unidade produtiva.  

Esta agricultora (entrevistada 20) é aposentada, no entanto continua com a pequena 

produção de leite, em média 12 litros por dia e realiza o trabalho praticamente sozinha, 

salvo cuidado com as cercas. Quando questionada sobre quem trabalha na produção de 

leite a entrevistada 20 afirma: “– Eu, só que as notas estão no nome dele, por causa do 

bloco de produtor que é junto [...]. Mas o dinheiro do leite eu faço o que eu quero também, 

faço rancho ou ajudo os filhos”. A decisão sobre a continuidade ou não da produção 

leiteira está nas mãos da entrevistada, de acordo com a mesma, para o marido e os filhos 

ela devia vender as vacas, no entanto a entrevistada pretende continuar, afirma: “depois eu 

fico sem fazer nada daí né”, ou seja, ela gosta do que faz, não tem infraestrutura para a 

produção, tirando o leite “em baixo das árvores”, não possuí ordenha mecânica ou 

resfriador para armazenagem do leite.  

 
A primeira coisa que eu faço depois de me lavar é ir buscar as vacas e 

tirar o leite, aí antes de entrar eu já amarro terneiro e tudo né, varro 

terreiro aí entro pra dentro. Passo pano nos pisos lá fora e ajeito as coisas 

aí só depois eu tomo café, ele não, ele levanta e fica tomando chimarrão e 

eu não, depois se dá tempo eu tomo umas cuia senão nem tomo 

chimarrão. Aí depois tem a roupa pra lavar e tudo o resto, é o dia inteiro, 

uma coisa ou outra tem pra fazer (ENTREVISTADA 20, Francisco 

Beltrão/PR, 2014).  

 

No entanto, embora nem todas as unidades produtivas tenham modernizado a 

produção leiteira, nas que modernizaram percebemos que se possibilitou a melhora das 

condições de trabalho das mulheres. A ordenha manual é muito mais cansativa do que a 

ordenha mecânica, além de trazer vários problemas de saúde para as mulheres pelo esforço 

repetitivo que efetuavam e que ainda hoje algumas efetuam ordenhando manualmente.  

Pedimos a uma das agricultoras que a mesma fizesse uma comparação entre o 

tempo gasto para ordenhar uma mesma vaca de forma manual e com a ordenha mecânica. 

Com a ordenha mecânica a agricultora demorou 3 minutos para ordenhar a vaca, sendo que 

manualmente demorou 9 minutos. A vaca produzia em média 9 litros de leite. Portanto, a 

modernização da produção facilitou o trabalho das agricultoras, o que não significa que 

tenha diminuído a quantidade de horas trabalhadas, visto que na maioria das unidades 
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produtivas a quantidade produzida também aumentou, entre o aumento de outros serviços, 

como na parte da higiene, etc. Uma das entrevistadas, que possui uma produção de em 

média 388 litros por dia, afirmou que quando falta energia elétrica na unidade produtiva a 

mesma chega a ficar angustiada, pois não é possível ordenhar as vacas manualmente, então 

é necessário esperar retornar o abastecimento de energia para ordenhar as mesmas, o que 

deixa os animais transtornados, as vacas ficam inquietas e o trabalho fica muito mais 

complicado.  

Na imagem 3, apresentamos uma unidade produtiva que produz em média 12.000 

litros mensais, apesar de ter uma grande produção e em média 23 vacas para ordenhar, não 

possuí infraestrutura adequada para a quantidade de leite produzido, a ordenhadeira 

mecânica não é canalizada (ordenha canalizada é quando o leite sai diretamente da 

ordenhadeira para o local de armazenagem, sem ser necessário o uso da força) e a 

capacidade do estábulo é inferior ao número de vacas.  

 

Imagem 3. Representação do trabalho da mulher em uma unidade produtiva 

mecanizada, Francisco Beltrão/PR – 2014. 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/ PR. Jan. 2014.  
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Na imagem 3 inserimos 4 fotografias retratando a produção leiteira em uma 

unidade produtiva parcialmente mecanizada, na primeira, segunda e terceira foto vemos a 

agricultura efetuando a ordenha das vacas, que embora seja realizada com o uso da 

ordenhadeira mecânica a mulher necessita agachar toda vez que irá lavar ou encaixar a 

ordenha no úbere das vacas. Há muito trabalho, pois é uma unidade produtiva parcialmente 

mecanizada e com grande produtividade. Na quarta fotografia vemos a segunda remessa de 

vacas esperando para serem ordenhadas enquanto a agricultora ordenha a primeira.   

A partir da Instrução Normativa 51 ainda foram alguns anos para que os (as) 

agricultores (as) familiares se adequassem à lei, embora ainda hoje coexistam produtores 

(as) modernizados, parcialmente modernizados e os que ainda produzem de forma 

rudimentar, ou seja, o leite faz parte de uma cadeia produtiva presente nos mais diferentes 

estabelecimentos assim como vemos na imagem 2 e 3.  

 

Quando uma atividade "de mulher" dá renda para a família, ela é 

considerada ajuda, quando se torna o centro da renda, ela passa a ser 

tarefa dos homens, que é também, em muitas propriedades, o caso do 

leite na nossa região. Poucas mulheres administram este dinheiro com seu 

olhar, sua lógica, incluindo seu projeto de vida ou num projeto e lógica 

feminina... Este jeito e esta lógica com certeza estariam incluindo os 

filhos jovens que em muitos casos, mesmo tendo estas iniciativas, deixam 

a casa, atitude contrária ao que a Mãe-feminino quereria. Percebemos? 

Isto me refiro e chamo de lógica feminina, de inclusão, que precisamos 

aprofundar, debater para reconstruir nosso projetos de vida no campo que 

incluam a mulher, a família. Junho de 2001. Cecília Maria Ghedini – 

Equipe da ASSESOAR (RIBEIRO et al., 2010, p. 70). 

 

O leite era um complemento para a renda da família. Porém, com a modernização e 

o aumento da produtividade, passou a ser em muitas unidades de produção da região 

Sudoeste Paranaense a principal fonte de renda e a partir disso passou a ser administrada 

pelos homens, com uma lógica de inserção no mercado.  

A fim de atender a regulamentação a Normativa 51, atualmente, o uso de tanques 

para o resfriamento do leite se tornou essencial, embora não sejam todas as unidades 

produtivas que utilizem o mesmo. De acordo com a pesquisa desenvolvida pelo Ipardes 

(2008) existem dois tipos de resfriadores específicos para o resfriamento do leite, que são o 

de expansão e o de imersão, no entanto, muitos agricultores e agricultoras utilizam o 

freezer para armazenagem do leite.  

Na imagem 4 apresentamos 4 fotografias, a primeira delas é em uma unidade 

produtiva que utiliza o freezer para armazenar o leite, congelando-o. A segunda e a terceira 

são resfriadores de expansão, no qual as (os) agricultoras (es) depositam o leite para o 
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resfriamento e na quarta fotografia é um tanque de expansão, no entanto, a diferença é que 

o mesmo possuí a ordenhadeira canalizada, ou seja, o leite sai da ordenha diretamente para 

o tanque. Encontramos ainda em campo, o tanque conhecido como de imersão, no qual as 

(os) agricultoras (es) inserem o tarro com o leite, no estilo da primeira fotografia, no 

entanto não há o congelamento do leite.  

 

Imagem 4. Tipo de armazenagem do leite encontrados nas unidades 

produtivas pesquisadas, Francisco Beltrão/PR – 2014.  

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/ PR. Jan. 2014. 

 

Na tabela 3 apresentamos o número de estabelecimentos agropecuários que 

produziam leite em 2006 e a quantidade de tanques de resfriamento disponíveis na 

mesorregião Sudoeste Paranaense e nos municípios de Francisco Beltrão e Salto do Lontra. 

De acordo com a tabela 3, eram 24% dos estabelecimentos agropecuários do Sudoeste 

Paranaense que possuíam tanques para resfriamento do leite em 2006, em Francisco 

Beltrão 22% e em Salto do Lontra 13%.  
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Tabela 3. Número de estabelecimentos agropecuários com produção de leite e 

quantidade de tanques para resfriamento em 2006 

  Número de 

estabelecimentos 

Número de Tanques % 

Brasil 1.350.809 145.595 

 

10,77 

Paraná 371.051 

 

22.066 5,94 

Sudoeste 

Paranaense 
27.420 6.603 24,08 

Francisco Beltrão  2.222 495 22,27 

Salto do Lontra  1.080 151 13,98 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário  

 

Como vemos na tabela 3, o Sudoeste Paranaense, bem como Francisco Beltrão e 

Salto do Lontra ficavam acima da média estadual e nacional em relação a quantidade de 

tanques para o resfriamento do leite em 2006.  

De acordo com a pesquisa realizada pelo IPARDES (2008) outro equipamento 

essencial para a atividade leiteira é a ordenhadeira: “Com a mecanização da ordenha, a 

tendência é diminuir o espaço de tempo necessário para a retirada do leite” (IPARDES, 

2008, p. 37), sendo que além de diminuir o tempo de ordenha, melhora as condições de 

trabalho. 

No ano de 1985, segundo dados do IBGE, no Sudoeste Paranaense havia apenas 30 

informantes com uso de ordenha mecânica e 109 informantes com uso de inseminação 

artificial, sendo que no município de Francisco Beltrão eram apenas 5 informantes com uso 

de ordenha mecânica e 30 com uso de inseminação artificial. Podemos concluir a partir 

destes dados, que a atividade leiteira era pouco modernizada neste período, realizada 

principalmente de forma manual.  

No gráfico 7 trazemos alguns resultados do campo realizado. No geral apenas 6% 

das produtoras não possuem ordenhadeira mecânica para produção de leite, 20% possui a 

menos de 5 anos, 58% possui entre 5 e 10 anos e 16% de 10 a 15 anos. Ou seja, a 

quantidade de agricultoras que possui ordenhadeira mecânica a mais de 10 anos é menor, 

sendo que a maioria a adquiriu entre 5 e 10 anos, período em que entra em vigor a 

Normativa nº 51.   

A partir do gráfico 7 verificamos que as agricultoras entrevistadas que não possuem 

ordenhadeira residem nas comunidades de Água Vermelha em Francisco Beltrão/PR e São 

Domingos em Salto do Lontra/PR, estas são agricultoras que possuem baixa produtividade 

de leite. Na comunidade de Água Vermelha as produtoras vendem o leite e em Santa Rita a 

agricultora tem produção de queijo artesanal. Verificamos ainda em campo, que algumas 
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agricultoras, embora tenham baixa produção de leite e com infraestrutura rudimentar 

possuem a ordenhadeira para facilitar o trabalho.  

 
Gráfico 7. Número de agricultoras que possuem ou não ordenhadeira 

mecânica e o tempo de posse - Comunidades pesquisadas em Francisco 

Beltrão e Salto do Lontra – 2013/2014.  

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo/ Francisco Beltrão/PR e Salto do 

Lontra/PR. 2013/2014.  

 
No entanto, é necessário diferenciar alguns níveis de modernização, sendo: 

 

Pode-se observar dois sistemas mecanizados de ordenha: a) por tubulação 

(canalizado); ou b) balde ao pé. No sistema de balde ao pé, o leite é 

retirado em latões e levado para os tanques de refrigeração. Enquanto, no 

canalizado, o leite sai do úbere, percorre as tubulações e é levado 

diretamente para o tanque de refrigeração. O investimento em maior 

mecanização está relacionado com o tamanho e o tipo de rebanho 

(IPARDES, 2008. p. 37).  

 

Portanto, a partir das normas estabelecidas na Instrução Normativa nº 51 e a partir 

de políticas públicas de investimentos, no caso da agricultura familiar o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF há crescimento na 

produtividade e na qualidade do produto impulsionado pelas demandas de mercado ocorre 

investimento na produção.  No gráfico 8 cruzamos a renda bruta mensal das agricultoras 
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pesquisadas proveniente da produção do leite com a quantidade de tempo que as mesmas 

possuem o tanque de expansão e a ordenhadeira mecânica. 

 

Gráfico 8. Quantidade de tempo que as agricultoras pesquisadas possuem 

ordenhadeira mecânica e tanque de expansão em relação à renda bruta mensal 

oriunda do leite, Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR – 2013/2014. 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo/ Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR. 

2013/2014.  

 

De acordo com o gráfico 8 as agricultoras que não possuem tanque de expansão 

têm uma renda de até R$ 2000,00 e as que não possuem nem o tanque e nem a 

ordenhadeira mecânica não chegam a R$ 500,00 mensais e uma delas a R$ 2000,00 

mensais. A maioria das famílias que não possui tanque de expansão utilizam em conjunto 

com o vizinho ou usam o freezer para armazenagem do leite, buscando assim uma 

alternativa que possibilite a comercialização. Uma menor quantidade possui uma pequena 

produção que é destinada para fabricação de queijo caseiro, o que dispensa o uso do 

tanque.  
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No geral o que se percebe é que a quantidade de tempo em que as agricultoras se 

modernizaram interfere na renda mensal, pois, as que há mais tempo possuem o tanque de 

expansão e a ordenhadeira, possuem uma renda maior. Sendo que principalmente a partir 

do aumento da quantidade produzida de leite foi necessário o uso da ordenhadeira 

mecânica e do tanque de expansão para armazenagem do leite.  

A tabela 4 mostra a evolução da atividade leiteira no período de 1995 a 2010 no 

Brasil, apresenta dados sobre o efetivo de bovinos existentes, a quantidade de vacas 

ordenhadas, a produção e a produtividade por vaca ao ano.  

Tabela 4. Efetivo bovino, vacas ordenhadas e produção de leite no Brasil, 1990 a 2010. 

Ano 
Efetivo bovino 

Cabeças 

Vacas Ordenhadas 

cabeças 

Produção de leite 

(mil litros) 

Produtividade 

litros/vaca/ano 

1995 161.227.938 20.579.211 16.474.365 801 

2000 168.875.524 17.885.019 19.767.206 1.105 

2005 207.156.696 20.625.925 24.620.859 1.194 

2010 209.541.109 22.924.914 30.715.460 1.340 

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário. Elaboração: R.Zoccal - Embrapa Gado de Leite.   Disponível 

em<http://www.cnpgl.embrapa.br/nova/informacoes/estatisticas/producao/tabela0232.php>. Acesso 

em: 10 set. 2012. Org. SCHMITZ, A. M. 2014.   
 
 

De acordo com a tabela 4, há um aumento pouco expressivo no número de vacas 

ordenhadas (em 11% de 1995 a 2010), grande aumento na quantidade de leite produzido 

no Brasil (86% de 1995 a 2010), mas principalmente o aumento 67,29 % na produtividade 

por vaca no período de 1995 a 2010, ou seja, em quinze anos, o que pode ser 

compreendido como reflexo direto da modernização do setor, implicando na melhoria da 

alimentação do gado, nas técnicas de manejo do gado e da pastagem e de forma menos 

direta da introdução de máquinas para ordenha e resfriamento.  O aumento no número de 

consumidores e dos preços praticados estimularam o referido aumento da produção e os 

investimentos na mesma.  

Para melhor visualização do aumento da produtividade por vaca organizamos o 

gráfico 9. No qual verificamos o aumento na produtividade a partir do ano de 2000, a 

média foi aumentando gradativamente chegando a produção de 1.340 litros por vaca/ano 

em 2010, esse aumento é decorrente dos investimentos na produção, da melhoria de vários 

fatores como a genética animal, pastagens, na modernização da atividade, entre outros.   
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Gráfico 9. Evolução na produtividade de leite por vaca no Brasil – 

1995/2011 – litros ano.  

 
Fonte: IBGE/Censo Agropecuário e Pesquisa da Pecuária Municipal. Org. 

SCHMITZ, A. M.  
 

O uso da inseminação artificial no Brasil aumentou em 18,1% de 1995 a 2010 

melhorando a qualidade genética do rebanho (tabela 5).  De acordo com Perez Junior et al. 

(2003), a inseminação artificial, é uma importante ferramenta para o melhoramento 

genético de bovinos leiteiros, pois possibilita a disseminação de animais de maior valor 

genético. As vantagens na utilização da inseminação artificial são: melhoramento no 

rebanho em menor tempo e em baixo custo - disseminando uma raça comprovadamente 

superior na produção de leite; controle de doenças - na monta natural o touro pode 

transmitir doenças para a vaca e vice-versa; permite a cruza com raças europeias; evita 

acidentes ocorridos na cruza natural; disseminação de raças de touros velhos ou com algum 

problema que não poderiam montar naturalmente; aumenta o número de descendentes de 

um reprodutor e permite o nascimento de filhos após a morte do reprodutor.  

 

Tabela 5. Evolução da Inseminação Artificial para produção 

de leite no Brasil – 1995/2010 

Ano Doses vendidas Evolução % 

1995 2.398.313  

2000 2.337.540 - 2,5 

2005 2.845.167 21 

2010 4.389.836 54 

Fonte: ASBIA. Atualização maio 2011. Org. SCHMITZ, A. M.  
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A tabela 5 demonstra que após 2005 houve aumento significativo, de 54%, no uso 

da inseminação artificial. No caso de Francisco Beltrão, a partir do Projeto de Inseminação 

Artificial a prefeitura passou a fornecer botijões de sêmen para uso comunitário, sendo 

capacitados agricultores para realização de inseminação artificial. Também, em campo no 

município de Francisco Beltrão, percebemos que alguns agricultores compraram botijões 

de sêmen para utilização na unidade produtiva e por consequência a melhora genética do 

rebanho.   

O aumento da produção leiteira foi estimulado por políticas públicas que buscaram 

a melhoria da qualidade do leite e a sua padronização, também a partir de políticas de 

consumo através de programas do governo federal como o Programa do Leite que é uma 

ramificação do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e o programa Bolsa família, 

que aumenta a capacidade de consumo da população mais carente. O programa Bolsa 

Família é destinado à população mais carente, que de acordo com o MDS – Ministério de 

Desenvolvimento Social são 16 milhões de brasileiros com renda per capita familiar de até 

R$ 70,00 mensais, a partir deste programa o governo deposita mensalmente uma certa 

quantia em dinheiro para estas famílias, a quantidade de dinheiro varia de acordo com a 

quantidade de crianças, mulheres gestantes, etc.  

Efetivamente a melhoria econômica se reflete na capacidade de compra da 

população, portanto, a partir do incentivo das políticas públicas e da ampliação da 

atividade industrial do setor lácteo e da demanda por matéria-prima, a produção rudimentar 

precisa dar espaço a uma mais tecnificada e que garanta a padronização do produto. Neste 

sentido, as normatizações que se referem à qualidade do leite, as normas de higiene e os 

padrões de sanidade animal passam a ser requeridas dos produtores.  

Como vimos, a modernização da produção de leite é recente na mesorregião 

Sudoeste Paranaense, de uma produção realizada de forma rudimentar, em pequenas 

quantidades, vendida a preços baixos, feita de forma manual, geralmente aos cuidados das 

mulheres, passa a ser realizada com o uso de equipamentos, aumenta-se a quantidade, a 

qualidade e o preço do produto final, porém, a gestão da atividade passa a ser controlada 

pelos homens, apesar da ordenha continuar sendo feita geralmente pelas mulheres, 

refletindo a lógica patriarcal em que o trabalho mais tecnificado é exercido pelo homem. 

De acordo com o gráfico 10 há um expressivo aumento na produção de leite no Sudoeste 

Paranaense, enquanto que o número de vacas ordenhadas é menor, seguindo a mesma 

lógica do país, já apresentada.    
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Gráfico 10. Vacas ordenhadas e produção de leite / mil litros no 

Sudoeste do Paraná 

 
Fonte: DERAL/SEAB - Departamento Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social 

 

O que chama mais atenção no gráfico 10 é que a partir do ano 2000, o aumento na 

produção é muito mais intenso que no número de vacas, reflexo da modernização e 

investimento, ou seja, enquanto a produção aumenta 74% entre 1995 e 2010 o número de 

vacas ordenhadas aumenta 44%.  Ainda de acordo com o DERAL/SEAB, até a década de 

1990 a produção leiteira era pequena e somente a partir de 2000 a produção dá um salto 

quantitativo. O aumento significativo foi na produção, o que não acompanha o número de 

vacas na mesma proporção, o que nos possibilita entender a melhora genética o aumento 

na produção por vaca ordenhada.  

É importante lembrar que o leite é uma produção realizada atualmente a partir do 

agronegócio, tendo seu preço definido pela lógica de mercado internacional. O comércio é 

realizado principalmente de derivados, como iogurtes, leite em pó, leite em pó integral, 

leite condensado, cremes de leite, soro, manteigas, queijos e o leite UHT, entre outros. 

Embora a atividade leiteira se insira no agronegócio, não há uma homogeneidade 

na produção, pois cada unidade produtiva possui uma especificidade e diferentes graus de 

modernização.  

O agribusiness lácteo agrega renda em diversos setores, dentro os quais: 

produtos veterinários, vacinas, rações, sementes, ordenhadeiras, 

inseminação artificial e equipamentos agrícolas. A maioria destes setores 

são dominados pelo capital estrangeiro, pois apenas algumas empresas 

nacionais de porte médio conseguiu especializar-se. Estas firmas tiveram 

um certo crescimento nos últimos anos, mas grande parte foi e está sendo 
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incorporada por empresas estrangeiras, sendo liderada pelo capital 

transnacional (SILVA; TSUKAMOTO, 2001, p. 149).  

 

No Sudoeste Paranaense verificamos uma tendência à modernização da produção e 

da ampliação da tecnificação de forma a atender aos padrões definidos pelas empresas e 

cooperativas do setor lácteo, além de normatizações. Neste sentido, o leite, sendo um 

produto voltado para o mercado, altera-se as práticas cotidianas nas unidades de produção, 

por exemplo, a gestão da atividade e a sua transformação em queijo, manteiga, doces para 

consumo familiar dá lugar à comercialização de toda produção.  

De acordo com dados do Departamento Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social - DERAL houve significativo aumento no preço pago por litro de leite 

no Paraná entre 1995 e 2010, para mostrar este aumento, selecionamos aleatoriamente o 

mês de junho - gráfico 11. O preço pago apresenta grandes variações no período 

apresentado, em 1995 a 1999 o preço não chegava a R$ 0,30, e foi aumentando a partir do 

ano 2000, chegando a quase R$ 0,70 em 2008 e passando de R$ 0,70 em 2010.  

 

Gráfico 11. Preços médios do mês de junho recebidos pelos produtores de leite 

no Paraná R$ litro – 1995 a 2010. 

FONTE: DERAL/DEB - SEAB/PR OBS: Valores em Reais (R$). Org. Schmitz, A, M.  

 

De acordo com a entrevista de um membro direção da CLAF de Salto do Lontra, o 

preço pago pelo leite varia muito, de acordo com a quantidade produzida, ou seja, 

produtores que tem maior produtividade recebem mais.  
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Apesar do aumento do preço pago pelo leite, com a modernização há aumento nos 

custos da produção, que vai desde o investimento em infraestrutura, pastagem, 

inseminação artificial, ração, entre outros. Para o técnico agropecuário Fábio Simon da 

Cooperativa de Comercialização da Agricultura Familiar Integrada - COOPAFI do 

município de Marmeleiro, o custo da alimentação do rebanho bovino passou a ser mais 

caro, pois hoje, quase todos os produtores utilizam ração e silagem e fazem manutenção da 

pastagem.  

Em 2002, foi criado o CONSELEITE Paraná, o qual atua como agente regulador do 

preço do leite. Trata-se de uma associação civil com estatuto próprio que reúne 

representantes de produtores rurais de leite e da indústria láctea, tem como objetivo buscar 

soluções conjuntas entre produtores e indústria em relação a problemas relacionados ao 

setor leiteiro, principalmente referente ao preço pago pela matéria prima (leite). O 

CONSELEITE estabelece um preço de referencia a ser pago, o qual pode ser consultado 

eletronicamente, sendo que de acordo com o site eletrônico22 do CONSELEITE o preço de 

referência é calculado a partir dos preços de venda de produtos das indústrias participantes 

do conselho, dos seguintes derivados lácteos: leite pasteurizado, leite UHT, leite cru 

resfriado, leite em pó, bebida láctea, iogurte, creme de leite, doce de leite, requeijão, 

manteiga, queijo prato, queijo mussarela, queijo parmesão e queijo provolone, sendo que o 

preço de referência objetiva apresentar um valor justo para a remuneração da matéria 

prima, tanto para os produtores quanto para a indústria.  

Ainda de acordo com informações contidas no endereço eletrônico do 

CONSELEITE, o mesmo foi criado a partir da necessidade de estabelecer formas 

alternativas para a remuneração da matéria prima (leite) ao produtor, seu principal objetivo 

é de gerir conflitos entre os produtores e as indústrias após a desregulação do setor depois 

da década de 1990. 

Em trabalho de campo, percebemos que há uma disputa entre empresas receptoras 

do leite, a promessa do pagamento de alguns centavos a mais por litro leva os (as) 

produtores (as) a mudarem constantemente o receptor do leite, visto que no final do mês 

esta diferença compensa, segundo relato de agricultoras, a concorrência faz com que o 

preço pago pelo produto aumente. No entanto, não percebemos grandes diferenças no valor 

                                                 
22 Utilizamos algumas informações existentes no site eletrônico do CONSELEITE, no qual não se apresentavam autores. 

Pode ser consultado em: <http://www.conseleitepr.com.br/site/>. Ou: <http://www.conseleite.com.br/?p=historia>. 

Acesso em: fev. 2014.  
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pago pela produção de empresa para empresa, mas sim de acordo com a quantidade de leite 

produzido e pela qualidade do mesmo, assim como apresentamos no gráfico 12.  

 

Gráfico 12. Valor pago por litro de leite às entrevistadas, de acordo com a quantidade 

produzida – Francisco Beltrão/PR - 2014 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo/ Francisco Beltrão/PR - 2014.  

 

De acordo com as agricultoras do município de Francisco Beltrão, o preço havia 

baixado no mês de dezembro de 2013, sendo que os questionários foram aplicados em 

janeiro de 2014, naquele momento nenhuma produtora havia recebido mais que R$ 1,00 

por litro.  

No gráfico 13 apresentamos a quantidade de empresas e cooperativas receptoras de 

leite nas comunidades pesquisadas. Verificamos que há maior diversidade de empresas 

atuando nas comunidades do Assentamento Missões em Francisco Beltrão e em São 

Domingos em Salto do Lontra. Outra característica que se destaca é que na comunidade de 

Água Vermelha somente uma empresa faz o recolhimento do leite, sendo que a mesma 

empresa – SILVESTRE – abrange também a comunidade do Assentamento Missões. Esta 

empresa fica localizada no município de Três Barras/PR, o leite sai diretamente do 

município para a empresa, a qual possuí fabricação de queijos, natas, iogurtes, entre outros. 

No entanto, percebemos também que, sobre a questão da entrega do leite o freteiro 

desempenha papel fundamental, pois se o mesmo muda o receptor do leite muitas vezes os 

(as) agricultores (as) o acompanham, por exemplo, na comunidade de Água Vermelha no 

período posterior a realização do campo, grande parte dos agricultores passaram a entregar 
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o leite para a empresa COLARE localizada no município de Pato Branco, uma das 

justificativas acrescentada pelos agricultores é o fato do freteiro ter passado a entregar o 

leite para esta empresa23, portanto, o mesmo possui papel fundamental na relação entre 

agricultores e empresas. Em Salto do Lontra haviam 6 sócios da CLAF – Cooperativa de 

Leite da agricultura Familiar, no entanto, somente 4 realizavam a entrega do leite para a 

mesma.  

 

Gráfico 13. Empresas e cooperativas receptoras de leite nas comunidades 

pesquisadas nos municípios de Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR – 

2013/2014 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Salto do Lontra/ PR e Francisco 

Beltrão/PR. Abr. 2013, Jan. 2014. 
 

A produção de leite no Paraná é expressiva, sendo que o estado era o terceiro 

Estado maior produtor de leite no Brasil em 2012, representando 12% da produção 

nacional, ficava atrás apenas de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Em 2011, a região 

Sudoeste ocupava o segundo lugar no ranking da produção leiteira do Paraná, perdendo 

para a região Leste, na qual se localiza o município maior produtor de leite do Paraná e do 

                                                 
23 CAMILO, Pablo Jonas (2013), escreveu sobre a dinâmica espacial do transporte na consolidação da cadeia produtiva 

do leite no Sudoeste do Paraná, no qual discute o papel dos freteiros. 
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Brasil - Castro, as duas regiões juntas correspondiam a 49% da produção de leite no Paraná 

(IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal).  

O leite representa nas pequenas unidades de produção uma possibilidade de 

complementação da renda quando produzido nas áreas menos mecanizadas ou ainda, tem 

se transformado na principal fonte de renda em muitos estabelecimentos. O incremento 

produtivo, o mercado local estabelecido e os incentivos creditícios favorecem a sua 

produção e ampliação. A partir do direcionamento de crédito para a agricultura, a atividade 

leiteira se moderniza, o PRONAF investimento, que possibilita a compra de vacas e 

equipamentos e PRONAF custeio para o plantio do milho que após ser processado é 

utilizado como silagem para alimentar o rebanho.  

A partir do gráfico 14, percebemos que a CRESOL é um dos principais agentes que 

levam o crédito para as famílias entrevistadas. A CRESOL foi criada a partir da iniciativa 

das (os) próprias (os) agricultoras (as), que almejavam por um sistema de cooperativa 

solidária gestada pelas (os) próprias (os) agricultoras (es), na lógica da construção coletiva 

como vimos no capítulo 2. 

 

Gráfico 14. Agentes financiadores atuantes nas comunidades pesquisadas em 

Francisco Beltrão e Salto do Lontra – 2013/2014. 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Salto do Lontra/ PR e Francisco 

Beltrão/PR. Abr. 2013, Jan. 2014.  



118 

 

 

A produção leiteira é uma das poucas atividades agropecuárias que proporcionam 

um rendimento mensal, por isso é considerada uma das principais fontes de renda para os 

(as) agricultores (as) familiares da região Sudoeste Paranaense. De acordo com trabalho de 

campo no município Salto do Lontra após a modernização, a atividade leiteira passou a 

gerar mais renda. E, de acordo com dados da Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE, o 

valor da produção do leite no Sudoeste Paranaense aumenta substancialmente a partir de 

2005, que era de R$ 199.449, passando para R$ 673.175, em 2011, ou seja, aumentou em 

237,5% no período.  

Verificamos a partir da aplicação de questionários com agricultoras que são vários 

os agentes que repassam recursos para o agricultor se modernizar, dentre eles: Banco do 

Brasil, Banco Sicredi, Cooperativa de Crédito Cresol. Alguns que utilizam recursos 

próprios, sendo que grande parte destacam diretamente o financiamento do PRONAF 

como o financiamento da produção. Cabe lembrar que mesmo o Banco do Brasil ou Cresol 

serem considerados pelas (os) agricultoras (es) como agentes financiadores, são eles 

mediadores do acesso ao PRONAF. Também 12% das pessoas afirmam não ter 

mecanizado a produção leiteira nos últimos 10 anos e outras 16% do total afirmaram que 

mecanizaram utilizando recursos próprios. No quadro 1 apresentamos as principais 

mudanças ocorridas com a modernização a produção leiteira destacada pelas agricultoras.  

 

Quadro 1. Houve modernização na produção leiteira nos últimos 10 anos? O que 

mudou? 

 

Água 

Vermelha  

Ass. 

Missões Santa Rita 

São 

Domingos 

Total 

Não houve modernização 3 1 

 

1 5 

Melhoria nas pastagens  2 3 1 1 7 

Melhoria na genética animal  1 5 1 

 

7 

Uso da inseminação artificial 4 12 

  

16 

Compra do resfriador de leite  2 5 5 3 15 

A ordenha passou a ser feita 

de forma mecânica 4 9 4 3 
20 

Higienização na estrebaria 2 1 

  

3 

Uso de trator e máquinas  

  

1 

 

1 

Melhoria na infraestrutura 

 

3 

  

3 

Não opinou 

 

2 1 

 

3 

Irrigação na pastagem 

 

1 1 

 

2 

Manejo 

  

1 

 

1 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/ PR e Salto do Lontra/PR – 

2013/2014. 
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As afirmações das agricultoras descritas no quadro 1, nos  mostram que a 

modernização da atividade leiteira ocorreu a partir das afirmativas já analisadas 

anteriormente, como o uso da inseminação artificial, melhora nas pastagens, uso da 

ordenhadeira mecânica e do resfriador de leite, a melhora na higienização e da 

infraestrutura, acompanhamento técnico e a irrigação da pastagem, em que somente os (as) 

agricultores que mais investem na produção procuram realizar. No entanto, a 

modernização ocorre ou ocorreu de formas e intensidades diferentes em cada unidade 

produtiva.  

Assim como afirmamos e confirmamos no quadro 1, a modernização da atividade 

leiteira se deu sobre vários fatores da produção, que vão desde a produção, ordenha, 

armazenagem, transformação e comercialização. Com isso nos últimos anos, seguindo a 

lógica do Sudoeste Paranaense e do Brasil houve aumento da produção e a diminuição do 

número de vacas ordenhadas nos municípios de Francisco Beltrão e Salto do Lontra. No 

gráfico 15 comparamos a quantidade de vacas ordenhadas e a produção de leite nos 

município de Francisco Beltrão e Salto do Lontra. 

 

Gráfico 15. Vacas ordenhadas e produção de leite / mil litros – Francisco Beltrão e 

Salto do Lontra/PR 

 
Fonte: IBGE - Pesquisa pecuária municipal 

   

Vemos no gráfico 15 que de 1995 até 2009 há aumento quantitativo na produção do 

leite, enquanto que o número de vacas ordenhadas aumenta até 2005 e diminui de 2005 

para 2009.  O que se percebe em ambos os municípios é que a partir de 2000, enquanto 

diminui a quantidade de vacas ordenhadas, aumenta a produção de leite. Isto demonstra 
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que há grande aumento na quantidade produzida por vaca, fator que pode ser considerado 

como decorrente da melhora genética do rebanho, de uma alimentação adequada, etc. No 

entanto, verificamos em campo diferentes níveis de modernização da produção leiteira. 

Enquanto algumas famílias agricultoras modernizaram a produção chegando a produzir 

entre 25 e 30 litros de leite por vaca ao dia, outras produzem entre 8 e 10 litros.  

A região Sudoeste Paranaense é constituída principalmente por estabelecimentos 

agropecuários de pequeno porte, caracterizados pela lei 11. 326 predominantemente como 

agricultura familiar, de acordo com dados do Censo Agropecuário do IBGE em 2006, dos 

44.479 estabelecimentos agropecuários localizados no Sudoeste Paranaense, 92% é de 

agricultura familiar, ou seja, que possuem até 80 hectares de tamanho entre outras 

especificações da lei. É uma região com relevo acidentado o que dificulta, segundo Santos 

(2008) a produção de grãos, portanto, a partir da modernização da atividade leiteira os (as) 

agricultores (as) viram a oportunidade de obtenção de maior renda.  

De acordo com dados do IBGE o município de Francisco Beltrão era o 12º maior 

produtor de leite no estado do Paraná em 2010 e Santo do Lontra estava 37º posição.  

Os agricultores se inserem de forma mercantil na produção de leite, no entanto, em 

trabalho de campo percebemos que eles têm dificuldades de compreender a lógica dos 

preços, de controlar os custos da produção, pois muitas vezes misturam os gastos da 

atividade leiteira com de outras atividades produtivas, ou então utilizam a renda 

proveniente do leite para cobrir dívidas referentes a outras atividades. Quando os (as) 

pequenos (as) agricultores (as) afirmam que a produção leiteira tem aumentado a renda da 

família na maioria dos casos não contabilizam os gastos com a mão de obra. E no caso das 

mulheres aumenta a dificuldade, pois estão no processo interno, a maioria não participa de 

capacitação, cursos de gestão, nas entidades representativas da agricultura familiar, entre 

outros.  

Como os (as) pequenos (as) agricultores (as) encontram dificuldades diante do 

sistema capitalista, para obter lucro acabam procurando baratear o processo que gerará o 

produto para a comercialização. Na produção de leite explora-se a pastagem natural como 

uma forma de barateamento da produção e investe-se em plantio de pastagens na falta das 

naturais, como investimento, utilizando-se adubação oriunda da própria unidade produtiva 

ou de aviários. 

Com a modernização da cadeia produtiva do leite, as pastagens precisaram de 

melhorias e investimentos, pois a alimentação do rebanho leiteiro é essencial para a 
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produtividade. Neste sentido, novas culturas foram inseridas e houve investimento nas 

pastagens já existentes, principalmente com a adubação química.  

Além das pastagens utilizadas para alimentar o rebanho leiteiro, os (as) agricultores 

(as) também utilizam a silagem (feita com milho), ração industrializada e feita na unidade 

de produção, além de pastagens de inverno e verão – aveia e azevem. De acordo com 

dados do IBGE, houve aumento nas áreas utilizadas para plantio de pastagens em 

Francisco Beltrão e Salto do Lontra, com a gradativa troca de pastagens naturais por outras 

culturas, ou a pastagem plantada, decorrentes do processo de investimento na produção.   

Assim como no gráfico 16, o que percebemos em campo é que a principal 

alimentação dada ao rebanho leiteiro, na maioria das unidades produtivas é a pastagem, 

natural ou plantada (grama jesuíta, sempre verde, tifta, brizantam, etc.), a ração 

industrializada (casquinha de soja, farelos de milho e soja, etc.) e a silagem (feita do 

milho).  

 

Gráfico 16. Alimentação do rebanho leiteiro utilizado nas unidades produtivas 

pesquisadas em Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR – 2013/2014.  

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Salto do Lontra/ PR e Francisco Beltrão/PR. 

Abr. 2013, Jan. 2014. 
 

 

Em trabalho de campo em Francisco Beltrão, observamos a confecção da silagem 

(imagem 5), sendo que é um dos principais alimentos utilizados para o rebanho leiteiro. Na 

imagem 5 separamos 4 fotografias, na primeira mostramos o processo em que com o uso 

do trator, o agricultor faz o corte do milho ainda na roça e em seguida na segunda e terceira 
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foto armazena o mesmo em um local separado. Posteriormente o silo é coberto por uma 

lona preta e terra. A maioria das unidades produtivas utiliza o trator e o moedor para 

confecção da silagem, os (as) produtores (as) que não possuem o equipamento geralmente 

contratam, ou de algum vizinho ou da Associação de Moradores, que disponibiliza o trator 

e o implemento.  

 

Imagem 5. Processo de confecção e armazenamento da Silagem – Comunidade de 

Água Vermelha, Francisco Beltrão/PR - 2014 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/ PR. Jan. 2014.  

 

O que percebemos é que o manuseio do trator e dos equipamentos é realizado 

geralmente por homens, enquanto que no processo manual as mulheres também trabalham, 

cabendo aqui a pergunta: quem realiza o trabalho leve e pesado nas unidades produtivas? E 

por que o trabalho das mulheres é considerado ajuda? Quiçá a inclusão dos homens na 

atividade leiteira se dá pela modernização, em que os mesmos passam a dominar as 

tecnologias, no entanto, assim como a entrevistada 14 afirma que sua filha mulher também 

realiza os trabalhos com o trator na unidade produtiva. Parece-nos então que falta  

capacitação às mulheres.    

Portanto, efetivamente as mudanças na produção leiteira, especialmente decorrentes 

das demandas do setor lácteo industrial, promoveram uma especialização na produção. 

Estas por sua vez estão intimamente relacionadas com a modernização do setor e 
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provocaram mudanças na produção e na organização do trabalho nas unidades de produção 

agropecuária. 

Como já destacamos, antes da introdução tecnológica na produção leiteira, a 

atividade era um saber passado de mãe para filha e realizado de forma rudimentar, 

portanto, com o incentivo a venda os agricultores passam a aumentar a produção que por 

consequência aumenta o lucro e, a partir disso os homens se inserem na atividade 

assumindo a gestão.  

No entanto, como estamos falando de uma realidade heterogênea, nem todas as 

unidades produtivas possuem relações familiares iguais, sendo que algumas se destacam. 

Em uma unidade produtiva na comunidade do Assentamento Missões, por exemplo, 

percebemos que a agricultora participa das decisões e é ela quem faz o controle das 

finanças e da atividade leitera. O que nos parece é que quando há a participação das 

mulheres, procura-se também melhorar a condição de trabalho das mesmas, por exemplo, 

na imagem 6 ao contrário da imagem 3 apresentada no início deste capítulo, a mulher não 

precisa se curvar para realizar a ordenha, sendo que a mesma possui praticamente a mesma 

quantidade de leite produzido e um número de vacas inferior de que a agricultura 

representada na imagem 3. 

Imagem 6. Representação do trabalho de uma agricultora em uma unidade 

produtiva mecanizada em Francisco Beltrão/PR – 2014 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/ PR. Jan. 2014.  
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Portanto, a partir das considerações sobre a modernização da atividade leiteira e 

sobre o trabalho nas unidades produtivas, no item 3.2 focaremos no processo de exploração 

do trabalho das agricultoras, principalmente a partir de dados coletados empiricamente.  

 

3.2. A exploração do trabalho das mulheres agricultoras 

Partimos do pressuposto, como afirma Marx (1867), de que o trabalho é um 

dispêndio de força humana, com um objetivo definido, sendo produtor de valor de uso. Na 

sociedade capitalista o trabalho se destina a produção de mercadorias, a partir da 

exploração do trabalho de homens e mulheres. No entanto, esta exploração não se efetiva 

de forma única entre os diferentes trabalhadores e entre homens e mulheres, podemos 

observar uma distinção neste processo de exploração do trabalho que é espacial e também 

sexual. Além do reconhecimento das explorações com base nas classes sociais, destacamos 

também a exploração hierárquica de dominação do grupo de homens (em todas as classes 

sociais) sobre as mulheres, que incorre em uma relação patriarcal, sustentada por ambos os 

sexos. 

O capitalismo, desde o trabalho industrial, desenvolveu formas de 

ampliar os seus lucros pela exploração máxima da força de trabalho 

que reside nos corpos de trabalhadores e trabalhadoras. Primeiro na época 

da revolução industrial, levando ao limite o uso da capacidade física em 

longas jornadas de trabalho. Depois, no começo do século XX, 

desenvolveu métodos “racionais” de disciplinamento do corpo de 

trabalhadores e trabalhadoras na produção e na reprodução (SILVA; 

ARANTES; FERREIRA, 2012, p. 61). 

 

Para Silva; Arantes; Ferreira (2012), vivemos numa sociedade baseada no 

capitalismo e no patriarcado. A partir do capitalismo há a divisão social do trabalho entre 

as classes e com o patriarcado há a divisão sexual do trabalho.  Sendo que num mesmo 

espaço pode haver a divisão social do trabalho, divisão sexual e ainda a exclusão racial.  

 
Nós, mulheres, somos duplamente exploradas por vivermos no sistema 

capitalista e no sistema patriarcal. No sistema patriarcal, em que os 

homens têm mais poder do que nós e tem poder sobre nós, também 

predomina outra divisão social do trabalho, que é a divisão sexual do 

trabalho. Ela é um dos mecanismos que sustentam a opressão e a 

exploração dos homens sobre nós, mulheres. O sistema capitalista se 

apropria dessa divisão para explorar mais as mulheres no trabalho 

remunerado e se apropriar do trabalho doméstico gratuito que é realizado 

por nós (SILVA; ARANTES; FERREIRA, 2012, p.13). 
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Como vimos no capítulo 1, o patriarcado é um sistema que está impregnado no 

modo de vida da população, suas consequências se refletem no cotidiano, nas relações 

familiares e sociais. Nas unidades de produção agrícola da região Sudoeste Paranaense 

percebemos que este sistema permanece fortalecido a partir de diversas situações em que 

as mulheres encontram-se submissas. Na família em que o seu trabalho é explorado e 

invisibilizado; através da dependência financeira, pois a renda da família é em grande parte 

das vezes administrada pelos homens. Outro elemento é a pouca participação delas em 

espaços de decisões, como cooperativas, sindicatos, organizações em geral, entre outros. 

Veremos ao longo do texto que apesar do trabalho efetivo das mulheres nas 

unidades produtivas, ainda há o predomínio da gestão masculina na produção e os homens 

são considerados os chefes24. Outro fator é o distanciamento, como são os homens os 

representantes da família nos espaços públicos, geralmente, são eles que participam das 

entidades representativas da agricultura familiar, das associações, dos sindicatos, das 

cooperativas, e, as mulheres acabam tendo menos acesso à informação, menos preparo 

para a vida pública e ficam dependentes de pais, irmãos, maridos, ou seja, o isolamento das 

mulheres nos espaços rurais facilita o processo de sujeição das mesmas.  

A partir dos dados do gráfico 17 vemos que 44% do total de entrevistadas 

afirmaram que a responsabilidade pelo controle das finanças da família é do casal, 14% da 

mulher, 28% do homem, 12% de toda família e 2% não opinou, no entanto, muitas destas 

mulheres não lembravam o valor recebido pelo leite mensalmente. Considerando que a 

maioria declarou esta atividade como a principal fonte de renda, aí consiste em uma 

contradição, pois se as mulheres também administram a renda deveriam saber o valor 

recebido. Percebemos também, que há uma distinção entre os municípios de Francisco 

Beltrão e Salto do Lontra. Em Salto do Lontra 50% das mulheres afirmaram que o homem 

controla as finanças e em Francisco Beltrão 21% fizeram a mesma afirmativa.  

Os dados apresentados no gráfico 17, no qual muitas mulheres declararam 

participar do controle das finaças da família contradiz o que analisamos em trabalho de 

campo, sendo que os mesmos, camuflam muitos aspectos das relações familiares. Assim 

como veremos em dados no próximo capítulo, a participação nos cursos de capacitação é 

maior por parte dos homens, assim como nas reuniões das entidades representativas, 

principalmente nas relacionadas com o crédito, negociação com bancos, etc. ou seja, há um 

                                                 
24 Indivíduo que, entre outros, tem a autoridade ou a direção [...]. Chefe de família: pai de família ou o que tem a seu 

cargo uma família (MICHAELIS, dicionário online. Disponível em: 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=chefe>. Acesso em: 

jan. 2014.  
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discurso por parte mulheres de que há igualdade entre os sexos, mas que no entanto, 

contradiz outros dados.  

 

Gráfico 17. Pessoa responsável pelo controle das finanças da família 

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Salto do Lontra/ PR e Francisco Beltrão/PR. 

2013/2014 

 

Além da diferença entre os municípios, cada comunidade e cada família possui uma 

especificidade, algumas características se destacam. Na tabela 6 organizamos o percentual 

dos dados apresentados no gráfico 17. Em Francisco Beltrão, na comunidade de Água 

Vermelha 72,73 % das mulheres afirmaram que o casal controla as finanças, mas que, no 

entanto, assim como veremos no próximo capítulo alguns dados mostram que os homens 

são a maioria nos cursos de manejo da produção leiteira e na participação e contatos com 

bancos e cooperativas, por exemplo, nas reuniões e assembleias da CRESOL. Na 

comunidade do Assentamento Missões a participação das mulheres aparece em maior 

quantidade no controle das finanças, seja em conjunto com o marido ou individualmente. 

Uma das hipóteses levantadas é que na comunidade do Assentamento Missões, devido ao 

processo de organização, no qual homens e mulheres fizeram parte, a partir do projeto de 

Reforma Agrária e reestruturação produtiva posterior à conquista da terra, possui enraizada 

a consciência da cooperação e da participação e, isto se reflete também nas relações de 

gênero, resultando na maior participação das mulheres.  
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A partir dos dados, ainda de acordo com o tabela 6, vemos que em Salto do Lontra 

há menos participação das mulheres nas finanças que em Francisco Beltrão com 50% das 

entrevistadas afirmando que o controle é realizado pelos homens. No geral, o menor 

percentual aparece nos casos em que as mulheres controlam as finanças sozinhas e quando 

se destaca toda família no controle, apontando também a participação dos filhos (as). 

 

Tabela 6. Pessoa responsável pelo controle das finanças da família – percentual  

 

Francisco 

Beltrão 

Água 

Vermelha 

Ass. 

Missões 
Salto do 

Lontra 

Santa 

Rita 

São 

Domingos 

Toda a família 13,16 % - 18,52 % 8,33 % - 16,67 % 

Marido e esposa 47,37 % 72,73 % 37,04 % 33,33 % 33,33 % 33,33 % 

Somente a mulher 18,42 % 9,09 % 22,22 % - - 

 Somente o homem 21,05 % 18,18 % 22,22 % 50,00 % 66,67 % 33,33 % 

Não sabe/ não 

opinou - - - 8,33 % - 16,67 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 % 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Salto do Lontra/ PR e Francisco Beltrão/PR. 

2013/2014. 

  

Portanto, podemos reafirmar que neste contexto, há uma diversidade de relações 

familiares em que o patriarcado é reproduzido de geração à geração, no entanto, vai 

sofrendo mudanças no tempo e no espaço. Encontra-se presente nas relações cotidianas 

familiares e sociais, sejam relações de afeto, no trabalho, na vida social, etc. A partir dos 

dados apresentados e outros que seguem, asseguramos que os pressupostos patriarcais, de 

dominação e controle sobre a mulher também estão amplamente presentes na agricultura 

familiar da região Sudoeste Paranaense e se consolida também na produção leiteira através 

da divisão sexual do trabalho, entre as entrevistadas.  

No entanto a realidade é complexa e heterogênea, cada família agricultora possui 

uma especificidade, uma característica única, porém nenhuma efetivamente rompe com o 

modelo patriarcal. A sociedade atual e a região estudada apresentaram mudanças, várias 

conquistas das mulheres possibilitaram a melhoria de vida das mesmas e vários direitos 

sociais foram garantidos. Tanto é, que nas comunidades mais organizadas politicamente 

(por exemplo, naquelas em que há participação das mulheres em reuniões de mulheres, em 

especial no Coletivo de Mulheres) há maior participação das mesmas nas tomadas de 

decisões. No entanto, para serem garantidos os direitos das mulheres é preciso haver lutas e 

debates na sociedade, afim de que alguns direitos fossem igualados ao dos homens e que 

outros lhes fossem concedidos. Por exemplo, as mulheres não possuíam documentos até 
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pouco tempo atrás, utilizavam o CPF do pai ou marido; antes da Constituição de 1988 as 

agricultoras eram consideradas apenas donas de casa; não tinham direito a salário 

maternidade e aposentadoria, etc., no entanto, campanhas que promoviam e incentivavam a 

participação das mulheres agricultoras no Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR, a 

participação das mesmas no Movimento Popular de Mulheres - MPM, entre outras lutas e 

movimentos efetivados na região possibilitaram estas e outras conquistas. 

Embora várias mudanças tenham ocorrido na vida das mulheres no mundo, no 

Brasil e na mesorregião Sudoeste Paranaense, o que queremos reafirmar é que o sistema 

patriarcal está insistentemente presente no tempo e no espaço, nas relações sociais, 

econômicas, familiares, etc.  

 

O mundo social constrói o corpo como realidade sexuada e como 

depositário de princípios de visão e de divisão sexualizantes. Esse 

programa social de percepção incorporada aplica-se a todas as coisas do 

mundo e, antes de tudo, ao próprio corpo, em sua realidade biológica: é 

ele que constrói a diferença entre os sexos biológicos, conformando-a aos 

princípios de uma visão mítica do mundo, enraizada na relação arbitrária 

de dominação dos homens sobre as mulheres, ela mesma inscrita, com a 

divisão do trabalho, na realidade da ordem social. A diferença biológica 

entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino e o corpo feminino, e, 

especificamente, a diferença anatômica entre os órgãos sexuais, pode 

assim ser vista como justificativa natural da diferença socialmente 

construída entre os gêneros e, principalmente, da divisão social do 

trabalho (BOURDIEU, 2010, p. 18 e 20). 

 

Embora várias mudanças tenham ocorrido, o que se percebe, no geral, é que o 

trabalho das mulheres é explorado simplesmente pelo fato de serem mulheres, justificando-

se a divisão sexual do trabalho a partir da visão patriarcal de mundo, em que o homem é o 

chefe. Neste contexto as mulheres possuem dupla ou tripla jornada de trabalho que na 

maioria dos casos é invisível aos olhos da família e da sociedade. Em trabalho de campo 

percebemos que as próprias mulheres consideram seu trabalho como uma “ajuda”, 

principalmente no trabalho agrícola. Também os homens, pois ao ser questionado se sua 

mulher trabalhava na produção leiteira, o entrevistado 6, afirma: “sim, ela ajuda”. No 

entanto, o trabalho doméstico é tido por ambos como função feminina.  

Quando falamos em ajuda, incorporamos a ideia de Paulilo (1987) a qual destaca 

que na agricultura o trabalho feminino, em muitos casos é desvalorizado, é considerado 

como apenas uma ajuda. Para a autora, as mulheres embora na maioria dos casos 

desempenhem a mesma função que os homens, recebem menos que eles, ou seja, o 

trabalho é remunerado de acordo com o sexo. Há também a divisão entre o trabalho leve e 
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pesado, sendo que as atividades consideradas leves geralmente são desenvolvidas pela mão 

de obra feminina e infantil e o trabalho pesado desenvolvido pelos homens.  

 

Como se vê, “trabalho leve” não significa trabalho agradável, 

desnecessário ou pouco exigente em termos de tempo ou de esforço. Pode 

ser estafante, moroso, ou mesmo nocivo à saúde – mas é “leve” se pode 

ser realizado por mulheres e crianças. Fica a pergunta: porque se paga 

menos pela realização dessas tarefas? A resposta não deve ser procurada 

em realidades especificadas das regiões estudadas ou do próprio meio 

rural como um todo. Essa situação ocorre da valorização social do 

homem enquanto “chefe de família”, responsável pela reprodução de seus 

“dependentes”. Assim, o trabalho desses últimos fica em plano 

secundário, cabendo, nestes casos, uma remuneração que apenas “ajuda” 

a composição do orçamento familiar (PAULILO, 1987, p. 7). 

 

A conclusão, portanto, é clara: o trabalho é “leve” (e a remuneração é baixa) não 

por suas próprias características, mas pela posição que seus realizadores ocupam na 

hierarquia familiar (PAULILO, 1987, p. 7), pois em uma região, uma atividade pode ser 

considerada “leve” e desenvolvida por mulheres, enquanto em outra, a mesma atividade é 

considerada “pesada” e desenvolvida por homens.   

Como vemos no gráfico 18, a maioria das mulheres (42%) de Salto do Lontra 

afirmou trabalhar entre 12 e 14 horas diariamente, enquanto em Francisco Beltrão a 

maioria (32%) afirmou trabalhar entre 9 e 11 horas, sendo que o percentual que afirmou 

trabalhar menos de que 8 horas é menor. 

 

Gráfico 18. Quantidade de horas trabalhadas diariamente pelas mulheres 

entrevistadas em Salto do Lontra/PR e Francisco Beltrão/PR – 2013/2014 

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Salto do Lontra/ PR e Francisco Beltrão/PR. Abr. 

2013.  
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Em campo, o que percebemos é que a rotina diária das mulheres é longa e 

exaustiva, com muitos afazeres, no entanto, algumas delas não percebem a quantidade de 

horas trabalhadas, pois não realizam este cálculo. Em Salto do Lontra/PR, aplicamos o 

questionário com apenas um homem que afirmou trabalhar em média umas 6 horas diárias. 

A maioria das mulheres entrevistadas afirmou trabalhar mais que 8 horas diárias, 17% até 

8 horas, 33% entre 9 e 11 horas, 42% entre 12 e 14 horas, sendo que uma delas afirmou 

trabalhar mais que 15 horas diariamente, que correspondeu a 8%. Em Francisco Beltrão 

31% afirmou trabalhar até 8 horas, 32% de 9 a 11 horas, 34% de 12 a 14 horas e 3% (uma 

das entrevistadas) acima de 15 horas diárias (GRÁFICO 18). 

 

Acho que eu trabalho umas 12 horas por dia, porque de meio dia, a hora 

do sol quente que não estou lá fora faço os serviços dentro de casa. 

Levanto perto das 6 horas da manhã, vou tirar leite e tratamos todo o 

“bicharedo”, vou entrar pra dentro de casa já é umas 9 horas, tomo um 

café aí vamos fazer outros serviços, se tem que reformar alguma cerca, às 

vezes estamos construindo, aí quando é 11 horas eu venho fazer almoço, 

descansamos uma hora mais ou menos e aí voltamos para o serviço, às 

vezes deixamos as vacas na sombra aí tem que ir tocar elas, arrumar 

cerca, aí quando é 5 horas começo tirar leite novamente, tiro o leite aí 

venho arrumar a janta e aí depois descansar um pouco 

(ENTREVISTADA 24, Francisco Beltrão, 2014)  

 

Percebemos que as mulheres agricultoras trabalham muito, isto porque, na divisão 

sexual do trabalho são responsáveis por grande parte do trabalho não remunerado, pois 

enquanto elas ajudam no trabalho agrícola, os homens não as ajudam nos trabalhos 

domésticos. Para García-Celay e Navarro (2002), a divisão do trabalho segundo o gênero 

faz com que as mulheres sejam as responsáveis pelo trabalho não remunerado (trabalho 

doméstico, cuidado com as pessoas: crianças, idosos, enfermos, etc.).  

 
Levanto, logo vou tirar leite, limpo a ordenhadeira mecânica e a 

estrebaria, quando é dia que o leiteiro vem lavo o resfriador do leite. 

Volto pra casa fazer café, arrumo a mesa e tomamos café, aí faço o café 

da nona e levo pra ela, dou os remédios dela, vejo se tem que trocar a 

fralda dela e só depois vou fazer a limpeza da casa. Faço almoço, aí tenho 

sempre que fazer uma comida diferente pra nona. Depois do almoço lavo 

a louça aí paro um pouco descansar. De tarde geralmente lavo a roupa e 

termino de limpar a casa. Às 18:00 horas volto para a estrebaria tirar leite 

novamente. Aí faço a janta, cuido da nona e lavo a louça. Aí sim paro 

para descansar (ENTREVISTADA 18, Francisco Beltrão, 2014). 
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Analisando a fala da entrevistada 18 percebemos que o cuidado com idosos, 

somado com a rotina diária de uma agricultora se torna cansativo e desgastante. Outro 

problema é a dificuldade de sair de casa nestes casos para a mulher. 

 
No final de semana fico em casa porque sempre tem que ficar alguém 

com a sogra (nona de 91 anos), aí como não dirijo fico e meu marido sai. 

Ele vai à bodega da comunidade sábado de tarde, no culto domingo de 

manhã e na bodega domingo de tarde novamente. Às vezes eu saio e ele 

fica, mas é muito mais raro (ENTREVISTADA 18, Francisco 

Beltrão/PR, 2014). 

 

Outro problema que percebemos em campo, a partir da fala das mulheres é em 

relação à saúde e principalmente a questão da depressão, ao serem questionadas sobre seu 

trabalho, várias reclamaram em ter esta doença. Normalmente, as mulheres ficam mais 

isoladas na unidade de produção já que os homens as representam nos espaços públicos, 

muitas reclamaram a falta de tempo para fazer caminhadas, cuidar do corpo e as que não 

têm quem faça seu trabalho em caso de doença.  

 
Nós, mulheres, trabalhamos muito, desde a infância e por toda a vida. 

Trabalhamos há muito tempo na história, desde muito antes do 

capitalismo, mas nosso trabalho foi invisibilizado ao longo do tempo. 

Para muitas de nós, hoje e em outras gerações não muito distantes, ter um 

trabalho e, a partir dele, conseguir alguma renda foi e é uma forma de ter 

mais autonomia, tomar decisões próprias, ir e vir, melhorar a vida, sair da 

dependência financeira. Foi e é, para muitas, a única alternativa para 

sobreviver em uma sociedade capitalista, na qual a venda de nossa força 

de trabalho é a única forma de sustento. Com nosso trabalho, remunerado 

e não remunerado, vendido ou gratuito, a gente não apenas se sustenta, ou 

sustenta a nossa família, mas sustenta o mundo (SILVA; ARANTES; 

FERREIRA, 2012, p. 8). 

 

No entanto, nas unidades de produção agrícola as mulheres têm dificuldades de 

conseguir a própria renda, pois como vimos, embora tenham ocorrido avanços, nem todas 

participam da gestão das finanças da família.  

Para Silva; Arantes; Ferreira, (2012), as tarefas domésticas são fundamentais para 

garantir a reprodução da força de trabalho, sem o desempenho das funções de subsistência 

as atividades de produção não se viabilizariam. As tarefas domésticas são realizadas 

majoritariamente pelas mulheres, roubam tempo e energia, limitam as possibilidades de 

autonomia econômica e para muitas gera o isolamento doméstico.  

 

O problema é que trabalho doméstico ainda não é considerado trabalho, 

mas sim obrigação, muitas vezes relacionado a um gênero que tem o 
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dever de cuidar da casa. Dever este que não está no código genético da 

humanidade mas foi construído e imposto. E transformado em tradição e 

cultura, é abraçado como se mulher cuidar da casa e dos filhos fosse a 

coisa mais natural do mundo (SAKAMOTO, 2013, s/p). 

 

As atividades domésticas embora sejam fundamentais, são tarefas repetitivas e de 

baixa visibilidade. Na pesquisa de campo nos municípios de Francisco Beltrão/PR e Salto 

do Lontra/PR vemos que o trabalho doméstico é desenvolvido essencialmente por 

mulheres – gráfico 19.   

 

Gráfico 19. Pessoa responsável pelo trabalho doméstico nas famílias pesquisadas – 

Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR  

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo/ Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR. 

2013/2014.  

 

A partir do gráfico 19, vemos que as atividades domésticas são desenvolvidas quase 

que exclusivamente pelas mulheres, apenas uma das entrevistadas destaca que o filho 

homem lhe “ajuda” nas atividades domésticas, mas que não é o responsável por elas. Ou 

seja, há uma reprodução das funções das relações patriarcais. Outras contam com o 

trabalho de filhas mulheres, mãe ou sogra que moram no estabelecimento, o que possibilita 

que estas mulheres se dediquem mais para as atividades agropecuárias, pois há outras 

mulheres que desempenham o trabalho doméstico. 

 

Portanto, podemos perceber que a relação entre casa e quintal como 

espaços de realização do trabalho reprodutivo, além de refletir numa 

ampla jornada de trabalho à mulher, torna alheios os resultados do seu 
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trabalho. Essa característica peculiar da unidade familiar de produção faz 

com que o trabalho doméstico reforce ainda mais a desigualdade de 

gênero na agricultura familiar. Enfim, essa relação recai também na 

invisibilidade do trabalho da mulher no espaço produtivo e, 

consequentemente, numa condição desumana de vida à mulher 

(ARAUJO, 2003, p. 28). 

 

Podemos indicar, portanto que é principalmente a partir do trabalho doméstico que 

se dá a exploração do trabalho das mulheres, pois é um serviço invisível, não remunerado e 

repetitivo. Porém, é a realização deste trabalho que permite aos homens e aos demais 

membros da família terem condições para dedicar seu tempo ao estudo, ao trabalho ou 

lazer. Outro fator é que as agricultoras têm uma rotina de trabalho relacionado à produção 

agropecuária em que na divisão sexual do trabalho, as mesmas também arcam com a parte 

do trabalho repetitivo, diário e não remunerado. Portanto, o que podemos apreender a partir 

dos dados e informações apresentadas neste capítulo é que embora a atividade leiteira 

tenha se modernizado, com todas as implicações já destacadas, há a desvalorização do 

trabalho das mulheres, enquanto que os homens são os detentores do uso das tecnologias, 

entre outros fatores. Cada unidade produtiva possui uma especificidade, mas que, no 

entanto, na maioria delas há a separação entre os espaços privados e públicos, sendo que os 

primeiros são relacionados às mulheres e o segundo aos homens.  

No próximo capítulo procuramos caracterizar a produção leiteira nos municípios 

estudados, utilizando resultados da pesquisa de campo, mas principalmente buscamos 

visibilizar o trabalho das mulheres agricultoras familiares na divisão sexual do trabalho, 

procurando demonstrar diferentes realidades encontradas em campo, mas também destacar 

os fatores predominantes na maioria das unidades produtivas.   
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4. CARACTERIZANDO A PRODUÇÃO LEITEIRA E O TRABALHO DAS 

MULHERES AGRICULTORAS: A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO NA 

ATIVIDADE LEITEIRA 

Voltamos a refletir sobre a indagação inicial, que nos instigou a pesquisar este tema 

e lembramos o momento, em que as mulheres agricultoras, relatavam a perda de autonomia 

na gestão da produção leiteira com a modernização da mesma. A partir do trabalho de 

campo, confirmamos a hipótese de que a atividade leiteira se tornou a principal fonte de 

renda para maioria das famílias agricultoras familiares pesquisadas, de que é uma atividade 

realizada predominantemente pelo trabalho da família e que, no entanto, a gestão não é 

mais realizada predominantemente pelas mulheres, pois é uma produção destinada ao 

mercado, seguindo assim a lógica da sociedade capitalista e patriarcal.  

 Portanto, no item 4.1, procuramos dar visibilidade ao trabalho das mulheres 

agricultoras, caracterizando quem são as mulheres de nossa pesquisa, a unidade de 

produção familiar e a produção leiteira nas comunidades pesquisadas. E, para finalizar 

trazemos resultados da pesquisa de campo, destacando-se a divisão sexual do trabalho, 

combinada com leituras sobre a temática, principalmente relacionas a atividade leiteira. 

 

4.1. Visibilizando as mulheres entrevistadas e caracterizando a unidade de produção 

familiar 

 As mulheres agricultoras familiares abrangidas pela pesquisa, são mulheres que 

trabalham muito, arcam com a maior parte do trabalho não remunerado e trabalham na 

unidade de produção, embora considerem que “ajudam” o marido, pai ou irmão. Até 

pouquíssimo tempo atrás estas mesmas mulheres não eram consideradas agricultoras, não 

tinham direito à aposentadoria, salário maternidade, eram poucas que tinham oportunidade 

de estudar e, a participação dos espaços públicos era ainda mais restrita. 

Várias mudanças ocorreram na vida e nas relações de trabalho das mulheres 

agricultoras familiares até que se estabelecesse essa heterogeneidade de relações e 

especificidades que é a agricultura familiar na atualidade. No entanto, embora se tenha 

mudado muito, as mulheres convivem com o sistema patriarcal, que comanda as relações 

familiares marcadas pelas diferenças estabelecidas a partir do gênero.  

Assim como apresentamos no gráfico 20, a maioria das mulheres agricultoras 

pesquisadas é casada ou mantêm união estável. Encontramos apenas uma agricultora viúva 

e outra desquitada no trabalho de campo realizado. Embora seja um número pequeno, em 

contato com estas mulheres percebemos que a desquitada, que mora sozinha gerencia a 
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unidade de produção, contantando com os técnicos, com o freteiro que busca o leite, 

negociando para qual laticínio irá entregar o leite, etc., mas que no entanto, não 

modernizou a produção, ainda realiza a ordenha das vacas manualmente, armazena o leite 

em congelador, etc. 

A gestão das unidades produtivas das mulheres casadas, variam de família para 

família, podemos indentificar três características essenciais. A primeira, consiste nas 

mulheres que procuram dividir e participar do gerenciamento da unidade produtiva. A 

segunda são as mulheres que tomam a frente e que participam das entidades, contatam os 

técnicos e os financiamentos e, a terceira são as mulheres que não participam da gestão e 

das entidades.  

 

Gráfico 20. Estado civil das agricultoras pesquisadas nos municípios 

de Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR – 2013/2014 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do 

Lontra/PR - 2013/2014.  

 

A partir da pesquisa empírica, verificamos situações de que a permanência de 

homens e mulheres adultos (as) na agricultura está relacionada à manutenção do 

casamento, ou da união estável, devido à quantidade de trabalho envolvido nas unidades 

produtivas da agricultura familiar. No entanto, também a partir do campo, verificamos que 

se encontram mais homens solteiros do que mulheres, pois há um processo de exclusão das 

mulheres da agricultura a partir do momento em que as mesmas sentem dificuldades de 

conseguir renda própria, pois, como já destacamos, por exemplo, os filhos homens são 

mais preparados para assumir a gestão da unidade produtiva do que as filhas mulheres.  
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Das 50 unidades produtivas visitadas, haviam 198 pessoas residindo nas mesmas. 

De acordo com o gráfico 21 a maioria é de população adulta e em segundo lugar de 

crianças.  Grande parte da população mais jovem que reside nos estabelecimentos é casada 

e reside na propriedade dos pais em regime de parceria, sendo que a população jovem que 

permanece solteira é menor, pois há um processo de êxodo dos e das jovens para o espaço 

urbano.  

 

Gráfico 21. Quantidade e pessoas residentes nas unidades de produção visitadas em 

Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR – 

2013/2014.

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR, 

2013/2014. 
 

A faixa etária das pessoas residentes nas unidades produtivas visitadas é: 23% de 

crianças, até 14 anos; 10% de homens jovens, de 25 anos ou menos; 6% de mulheres 

jovens, de 25 anos ou menos; 29% de homens adultos, acima de 25 anos e; 29% de 

mulheres adultas, acima de 25 anos; além de 3% de idosos. Ou seja, 61% da população 

residente nas unidades de produção visitadas é de adultos maiores de 25 anos, a maioria 

casada assim como vimos no gráfico 20.  

No gráfico 22 apresentamos a idade das entrevistadas, demonstrando que a maioria 

das mulheres entrevistadas que trabalham na produção leiteira está na faixa etária superior 

a 25 anos, sendo que algumas continuam trabalhando no leite mesmo aposentadas, ou seja, 

acima de 55 anos.   As mulheres pesquisadas são, na maioria adultas e possuem baixa 
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escolaridade, embora estudar tenha se tornado mais acessível atualmente. No entanto, 

percebemos que filhas das agricultoras possuem maior escolaridade, porém, as que deixam 

a unidade de produção para estudar, geralmente, não voltam para a agricultura, o que 

reflete no baixo índice de mulheres jovens trabalhando no campo.  

Gráfico 22. Idade das agricultoras pesquisadas nos municípios de Francisco 

Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR – 2013/2014 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do 

Lontra/PR - 2013/2014.  

 

No gráfico 23 comparamos a escolaridade das mulheres entrevistadas com a idade 

das mesmas. A maioria delas (40%), possuí de 1ª a 4ª série e está principalmente na faixa 

dos 41 aos 60 anos, sendo que apenas uma das mulheres possuí entre 31 e 35 anos. As que 

não concluiram a 4ª série (6%),  possuem entre 41 e 50 anos, as que  não terminaram o 

Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª série (10%), possuem de 30 a 55 anos. As mulheres que 

concluiram a 8ª série (14%) do universo pesquisado possuem de 26 a 50 anos. As mulheres 

que não concluiram o Ensino Médio (8%) estão na faixa de idade entre 26 e 35 anos e as 

que concluíram (16%) possuem entre 26 e 35 anos, sendo uma delas acima de 60 anos. Os 

dois extremos, a analfabeta possuí 59 anos e as duas que possuem o Ensino Superior 

possuem de 26 a 35 anos.  

No geral, conclui-se que as mulheres mais velhas estudaram menos, embora as mais 

jovens que permanecem no campo tenham desistido antes de concluir o Ensino Médio. O 

que pode ser compreendido pela lógica patriarcal que não valoriza o saber das mulheres. 

Neste sentido, elas se tornam menos preparadas de que os homens para o uso das 
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teconologias e para a gestão da produção, além de pouco participarem em espaços públicos 

de decisões, como nas entidades representativas da agricultura familiar e em cursos de 

capacitação. 

Gráfico 23. Comparativo entre a escolaridade e a idade das agricultoras 

pesquisadas no município de Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR 

– 2013/2014 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do 

Lontra/PR - 2013/2014.  

 

Em campo no município de Salto do Lontra, a agricultora analfabeta nos afirmou 

que na sua família as filhas mulheres não iam para escola. No município de Francisco 

Beltrão, uma das entrevistadas, de 43 anos, a qual concluiu o Ensino Primário (1ª a 4ª 

série) afirmou que o pai não a deixava estudar, dizia: “Estudar para quê? Estudar para 

depois ajudar o marido carpir!”. também afirmava “filha minha não vai ir estudar na cidade 

de ônibus para depois virar puta” (ENTREVISTADA 14, Francisco Beltrão, 2014).  

Estas duas falas representam o machismo presente em ambos os municípios, o que 

reafirma o sistema patriarcal. A mulher era criada para servir o marido, “ajudar a carpir”. A 

mulher “boa” era aquela que permanecia no espaço privado, como se a mulher ao se 

deslocar de seu espaço para outro público estaria a disposição de outros poderes machos, 

sendo considerada frágil e vulnerável, inclusive pelos homens e mulheres da própria 

família.  
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Percebendo a baixa escolaridade das mulheres agricultoras, foram aplicados 

questionários com mulheres da mesorregião Sudoeste Paranaense a partir do projeto de 

Pesquisa e Extensão: Registrando a história e as experiências político - organizativo das 

mulheres agricultoras no Sudoeste paranaense, entre os anos de 2009 e 2011, os resultados 

apresentaram algumas das causas que levaram as mulheres a deixar os estudos.   

 

Gráfico 24. Principais motivos que levaram mulheres da mesorregião Sudoeste 

Paranaense a desisitir de estudar – 2011 
 

 

Fonte: Projeto de Pesquisa e Extensão: Registrando a história e as experiências político-

organizativas das mulheres agricultoras no Sudoeste paranaense. Banco de dados – 

2010/2011. 

 

 De acordo com o gráfico 24 a maioria das mulheres destacou a distância da 

instituição de ensino e as dificuldades financeiras como os principais motivos para a 

desistência dos estudos, sendo que 1,3% estavam estudando no período, 1,3% destacou a 

falta de interesse e algumas destacaram os fatores: falta de incentivo; falta de 

oportunidade; por causa da família e do trabalho. Estes últimos motivos destacam que as 

mulheres possuem mais dificuldades de estudar, como o cuidado com os filhos e o trabalho 

doméstico que fica sobre sua responsabilidade. As dificuldades financeiras e a distância da 

instituição de ensino retratam a realidade vivida a 30 ou 40 anos atrás na mesorregião 

Sudoeste Paranaense, em que haviam maiores dificuldades de transporte e apenas o Ensino 

Fundamental, ou de 1ª a 4ª série nas escolas localizadas no campo.  

 A ideia patriarcal de que as mulheres devem permanecer no âmbito privado, 

dedicadas ao cuidado da família e dos filhos reflete na baixa escolaridade das mesmas, pois 

assim como a Entrevistada 14 afirmou, a mulher não precisava estudar para ajudar o 

marido carpir, sendo elas preparadas para auxiliar o marido, cuidar da casa, dos filhos. No 

entanto, embora tenham ocorridos vários avanços, como o maior número de mulheres 
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frenquantando universidades, ainda hoje tem-se a mentalidade de que uma mulher precisa 

de um marido, como se precisasse de um homem para ser “feliz” e que estar solteira por 

exemplo não pode ser uma opção escolhida pelas mulheres, principalmente para as que 

continuam no campo.  No entanto, quando casadas, as mulheres assumem mais uma 

jornada de trabalho ao garantir a manutenção da família, ficando responsáveis pela 

alimentação, higiene da casa, vestuário, cuidado com crianças e idosos, etc. No quadro 2 

separamos a rotina diária de trabalho das mulheres pesquisadas de acordo com o estado 

civil. Colocamos a descrição da rotina de uma mulher agricultora desquitada, uma viúva e 

uma casada.  

Quadro 2. Relato da rotina diária de trabalho de uma mulher desquitada, uma viúva 

e uma casada. Francisco Beltrão/ PR – 2014. 

Estado 

civil 

Quantidade de 

pessoas que moram 

no estabelecimento 

Rotina diária 

Desquita

da 

Mora sozinha, 

contrata mão de 

obra para plantio, 

colheita e silagem. 

Levanto às 7:00 horas, tiro leite, aí depois largo as vacas, 

faço piquete, umas 9 horas está pronto, aí venho pra 

dentro, faço almoço, porque não é todo dia que tenho 

roupa pra lavar porque sou sozinha né! Aí de tarde limpo 

a casa e depois tenho que ordenhar as vacas novamente 

Viúva  Mora com o filho e 

a filha, contrata 

mão de obra para 

silagem.  

Levanto às 6:30 horas, vou buscar as vacas que posam no 

pasto, trago, ordenho, aí faço a limpeza da estrebaria, 

trato elas. Depois venho para dentro de casa tomar café e 

ajudo nos serviços da casa, descanso de meio dia e de 

tarde ou vou à horta ou em um serviço ou outro, aí às 6 

horas da tarde eu ajudo na ordenha.  

Casada  Mora com o 

marido e filha 

adolescente na 

mesma propriedade 

do sogro e sogra, 

contrata mão de 

obra para silagem e 

o plantio do milho.   

Levanto cedo e arrumo o coxo das vacas, as ordenho, 

solto elas, aí tenho que arrumar o coxo novamente e 

fecho as outras, porque tiro o leite em duas vezes, 

ordenho elas novamente, aí agora que o marido não está 

trato os bichos aí fora, trato as novilhas, os porcos, depois 

tomo café aí vou buscar a silagem. Agora que a mãe tá 

aqui ela faz os serviços da casa, mas quando a mãe não 

está eu vou buscar a silagem aí volto limpar a casa, lavar 

a roupa, fazer almoço. Descanso um pouco depois do 

almoço na hora do sol quente aí volto fazer tudo 

novamente, tratar porco, terneiro, arrumar os coxo das 

vacas e tirar leite novamente, aí depois que termino tudo 

entro fazer a janta. 

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão, 2013/2014.  
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Independente do estado civil, as mulheres agricultoras entrevistadas que trabalham 

com a produção leiteira, possuem uma rotina diária cansativa e repetitiva. A atividade 

leiteira demanda de muito tempo e trabalho das agricultoras, além de que, a maioria tem 

horário para ordenhar as vacas pela manhã e pela tarde. Como estas ficam responsáveis 

pelas atividades rotineiras são elas que estão presentes principalmente na hora da ordenha.  

No geral, as mulheres que não possuem família para “cuidar” possuem mais tempo 

para cuidar de si mesmas, por exemplo, a separada não precisa lavar as roupas diariamente, 

faz menos alimento e a higiene da casa se torna mais fácil, visto que a mesma mora 

sozinha. A viúva possui uma rotina de trabalho destinada à família, sendo que possui os 

filhos para educar e “cuidar” e a casada, além de ter uma rotina de trabalho em função da 

família, da filha e do marido, ainda trabalha basicamente sozinha na produção de leite, com 

a ajuda da filha de 11 anos, sendo que o marido trabalha para vizinhos, como mão de obra 

temporária. A imagem 7 representa o trabalho de uma criança em uma unidade produtiva, 

sendo que o trabalho dos mesmos se torna fundamental para muitas famílias. 

 

Imagem 7. Representação do trabalho das crianças nas 

unidades produtivas, Francisco Beltrão – 2014.  

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/ PR. 

2014.  
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A produção do leite, realizada pela mão de obra familiar, nas unidades produtivas 

pesquisadas é uma atividade que não depende de grandes extensões de terras. Os 

estabelecimentos visitados nos municípios de Francisco Beltrão e Salto do Lontra são de 

agricultura familiar, assim como vimos na introdução deste trabalho, de acordo com o 

gráfico 25, a maioria não chega a 30 hectares de extensão, sendo que a maioria é 

proprietária. Algumas mulheres, de ambos os municípios não souberam informar o 

tamanho da unidade de produção e, a maioria delas, quando na presença do marido, pai, ou 

sogro perguntavam esta informação para os mesmos, indicando que as mulheres ainda não 

estão totalmente inseridas na gestão das unidades produtivas.   

 

Gráfico 25. Vínculo com a terra e tamanho da unidade de produção – 

unidades de produção visitados em Francisco Beltrão/PR e Salto do 

Lontra/PR – 2013/2014. 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do 

Lontra/PR, 2013/2014. 

 

Analisando o gráfico 25, no município de Salto do Lontra/PR, a maioria das 

mulheres se declararam proprietárias e em menor quantidade arrendatárias e em regime de 

parceria, no entanto, assim como em Francisco Beltrão/PR as arrendatárias e parceiras 

geralmente usufruem da terra dos pais ou sogros, possuem contrato de arrendamento e nem 

sempre pagam o arrendo. O regime de parceria acontece geralmente, quando os filhos (as) 
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ou genros/noras usufruem da terra dos pais ou sogros, sendo estes aposentados ou não. Em 

Francisco Beltrão também encontramos pequenas extensões de terras, com um número 

expressivo de proprietárias na faixa de 11 a 20 hectares, sendo que a maioria destas 

mulheres reside no Assentamento Missões em que as propriedades são do mesmo tamanho. 

A maior unidade de produção encontrada foi de 70 hectares, localizada no 

município de Francisco Beltrão/PR, no entanto há mais que uma família usufruindo da 

mesma, pois está em processo de divisão por meio de herança.  

Apenas uma família do município de Salto do Lontra/PR contrata mão de obra 

permanente para realização de diferentes trabalhos na unidade produtiva. No entanto, a 

maioria das entrevistadas afirmou que contratam mão de obra temporária. Quem não 

possui equipamentos agrícolas, como o trator e os implementos, plantadeira, colheitadeira, 

pulverizador, contrata mão de obra para o plantio e colheita de grãos e quem possui, 

geralmente, não contrata mão de obra, porém para confecção da silagem a maioria troca 

dias com os vizinhos ou então paga terceiros por dia para a realização da mesma.  

Como destacamos, a agricultura familiar é caracterizada pela policultura, no gráfico 

26 destacamos a produção dos estabelecimentos agropecuários pesquisados no município 

de Francisco Beltrão/PR.  

 

 

Gráfico 26. Produção realizada pelas famílias pesquisadas em Francisco 

Beltrão/PR - 2014 

 

 

  

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR - 2014. 
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Os produtos destacados no gráfico 26 e 27, principalmente o milho e a soja são 

produtos que possuem financiamento para a produção, para os (as) agricultores (as) 

familiares, principalmente o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), subsidiado pelo governo. São produtos inseridos no mercado a partir da 

introdução do pacote tecnológico da agricultura, a partir do qual, se tem o uso de 

equipamentos agrícolas (por exemplo, o trator), utensílios (plantadeiras, pulverizadores, 

colheitadeiras, etc.), fertilizantes, venenos, etc.  

Ainda a partir do gráfico 26 percebemos que há uma diversidade na produção, mas 

que os produtos de subsistência possuem menor importância, enquanto predomina as 

atividades comerciais. No gráfico 27 apresentamos a produção das famílias pesquisadas no 

município de Salto do Lontra/PR as quais apresentam menor diversificação do que no 

município de Francisco Beltrão/PR e focam mais em produtos para comercialização. 

 

Gráfico 27. Produção realizada pelas famílias pesquisadas em Salto do 

Lontra/PR – 2013 

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR - 2014. 

 

Tanto em Francisco Beltrão quanto em Salto do Lontra se destaca a produção de 

milho e leite, sendo que o milho em parte é comercializado, mas que no entanto, a maioria 

das unidades produtivas o usam para fazer silagem e garantir a alimentação do rebanho 

leiteiro, ou seja, a produção do milho está diretamente relacionada ao abastecimento da 

atividade leiteira.  
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Verificamos em campo, que há uma diminuição do plantio dos produtos para 

subsistência e da horta nas unidades produtivas visitadas (muitas das agricultoras quando 

questionadas afirmaram que em algum momento já possuíram hortas, por exemplo, e, que 

no momento não possuem mais, outras, afirmaram que há mais facilidade de comprar os 

produtos nos supermercados e, portanto não compensa mais produzir), o que pode ser visto 

como consequência da sobrecarga do trabalho das mulheres em múltiplas funções, o que 

faz com que as mesmas deixem de produzir estes produtos, que geralmente estava sobre 

sua responsabilidade. Por outro lado, o aumento da renda possibilitado pela atividade 

leiteira e a maior facilidade de deslocamento para a cidade faz com que muitas famílias 

deixem de produzir alguns produtos para comprá-los.  

Portanto, o que se percebe é que há muito trabalho a ser realizado nas unidades 

produtivas familiares às quais possuem o sistema de policultura, ou seja, o cultivo de 

diversos produtos e cada um demanda de um determinado tempo para realização de 

trabalhos específicos. Este contexto revela que há uma exploração do trabalho familiar, 

porque ao contrário da mão de obra legalmente contratada não há horário para começar e 

para terminar determinadas atividades, portanto, o que controla o tempo trabalhado é a 

demanda do trabalho.  

Em Salto do Lontra/PR, todas as mulheres entrevistadas trabalham na produção 

leiteira, já em Francisco Beltrão algumas não trabalhavam diretamente com a atividade. 

Algumas delas fazem a higiene dos equipamentos mas não ordenham as vacas, no entanto, 

percebemos que as mulheres que não estão mais trabalhando na produção leiteira, ou tem 

algum problema de saúde, ou possuem algum filho ou filha que trabalha juntamente com o 

marido na produção, ou está aposentada e entregou a atividade para os filhos, entre outros 

fatores. No entanto, embora estas agricultoras não estejam trabalhando diretamente com a 

produção leiteira, são as responsáveis pelos tarefas de subsistência, até mesmo, levantar no 

mesmo horário em que o marido levanta para ordenhar as vacas para fazer o chimarrão, o 

café.  

No gráfico 28, vemos que o trabalho na atividade leiteira é predominantemente 

familiar, sendo que toda família se envolve na produção. Quando não realizado por toda 

família, é um trabalho desenvolvido em conjunto pelo casal, o que torna a análise da 

divisão sexual do trabalho importante. Em Francisco Beltrão em uma unidade de produção 

a atividade é desenvolvida somente pela mulher, neste caso ela é desquitada e reside 

sozinha. Em Salto do Lontra aparece uma unidade de produção em que somente o homem 

trabalha na produção leiteira pelo fato da mulher ter um filho recém nascido. No entanto, 
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mesmo com crianças pequenas sobre sua responsabilidade, em outro período esta mesma 

agricultura trabalha na atividade leiteira.  

 

Gráfico 28. Quem trabalha na produção leiteira nas famílias 

pesquisadas em Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR – 

2013/2014 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do 

Lontra/PR, 2013/2014. 

 

 

Porém, o que percebemos no geral, é que embora a maioria das mulheres trabalhem 

na atividade leiteira ou já tenham trabalhado com a mesma, elas demonstraram insegurança 

ao responder questões referentes as características dos estabelecimentos e a administração 

dos mesmos. Muitas chamavam o marido para ajudar responder o questionário, mesmo que 

deixassemos claro que a conversa era com ela e que não teria problema se não respondesse 

a alguma das questões.  

A partir destas constatações, neste item, procuramos dar visibilidade às agricultoras 

pesquisadas, as famílias, procurando destacar algumas características, principalmente sobre 

quem são estas mulheres, o que produzem, quem trabalha na unidade produtiva, como 

trabalham, etc. no próximo item, enfocaremos mais na produção do leite utilizando 

principalmente os dados coletados em campo.  

 

4.2. Caracterização da produção de leite 

Verificamos ao aplicar os questionários, que algumas atividades foram citadas 

como principais fontes de renda para as famílias agricultoras, como a produção de fumo, a 

produção de grãos, (principalmente milho e soja), no entanto, a produção leiteira foi a mais 
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citada pelas mulheres. Uma das justificativas plausíveis para a importância da atividade 

leiteira, sendo ela considerada a principal fonte de renda é devido a pouca extensão das 

áreas de terras das unidades produtivas e em algumas delas com relevo bastante 

acidentado, compensando mais a produção do leite do que de grãos, por exemplo, além de 

que a partir do leite é possível obter uma renda mensal. A maioria das unidades produtivas 

produz milho, no entanto, o mesmo é usado para silagem, que serve como alimento para o 

rebanho leiteiro.  

 

Gráfico 29. Principais fontes de renda para as famílias pesquisadas em 

Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR – 2013/2014.  

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do 

Lontra/PR, 2013/2014. 

Ainda, de acordo com o gráfico 29, percebemos que apenas uma das entrevistadas 

citou a aposentadoria como principal fonte de renda, sendo que 5 delas são aposentadas. 

Uma das hipóteses que chegamos a partir desta questão da aposentadoria da mulher 

agricultora é que, como a renda obtida pelas mulheres é considerada como ajuda para as 

despesas da família, no caso da aposentadoria, o salário recebido pela mulher passa a ser 

gerenciado por ela, a qual utiliza para melhora na alimentação, para troca de móveis, entre 

outras coisas que não são prioridades quando a gestão é realizada pelos homens.  

No geral, o que verificamos é que a atividade leiteira tem aumentado à renda das 

famílias agricultoras. No gráfico 30, relacionamos a quantidade de vacas em produção em 

cada estabelecimento e a média do leite comercializado mensalmente. 

 

 



148 

 

 

Gráfico 30. Quantidade de vacas leiteiras que possuem e média de leite 

comercializado mensalmente (litros) Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR 

2013/2014

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR, 

2013/2014. 

A quantidade de vacas existentes e a quantidade de leite comercializado variam de 

estabelecimento para estabelecimento. Assim como afirmamos no capítulo anterior, há 

uma diversidade de estabelecimentos, pois enquanto uns possuem elevada quantidade de 

produção e estão modernizados, outros possuem uma pequena produção, realizada de 

forma rudimentar. O que percebemos no gráfico 30 é que, a quantidade de vacas 

ordenhadas varia bastante, sendo que logicamente, quanto maior a quantidade de vacas, 

maior a produção, no entanto, o investimento na atividade faz com que muitos aumentem a 

produção por vaca. A entrevistada 14 afirma: “temos 22 vacas e produzimos a mesma 

quantidade de que quando tínhamos 33”, ou seja, a partir de investimento no rebanho, na 

melhora da alimentação e da genética animal é possível aumentar a quantidade produzida.    

No gráfico 31 apresentamos a quantidade de leite produzida pelas unidades 

produtivas visitadas, sendo que apenas 4% das entrevistadas tem produção inferior a 1.000 

litros mensais, 30% produz entre 1.001 a 3.000 litros mensais, 26% de 3.001 até 7.000 
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litros mensais, 18% de 7.001 até 10.000 litros e 18% produz acima de 10.000 litros 

mensais.  

 

Gráfico 31. Quantidade de leite produzido mensalmente (litros) Francisco Beltrão/PR 

e Salto do Lontra/PR – 2013/2014 

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR, 

2013/2014. 

 

Ainda de acordo com o gráfico 31 do total de 50 mulheres, 2 não souberam a 

quantidade de leite produzida mensalmente, nem mesmo o valor estimado, ou seja, 4% do 

total das mulheres entrevistadas.  

A partir do gráfico 32, percebemos que a renda bruta mensal das (os) agricultoras 

(es) varia, pois depende principalmente da quantidade produzida e do preço pago por litro 

a partir do controle da qualidade realizado pelas empresas. 

Analisando o gráfico 32, apenas 8% das entrevistadas possui uma renda bruta 

mensal proveniente do leite menor que R$1000,00, a maioria (36%) recebe entre 

R$1000,00 e 3000,00 mensais25
, sendo que 18% possui um rendimento maior que 

R$10000,00 mensais. Como já afirmamos anteriormente os questionários foram aplicados 

com as mulheres agricultoras, na presença do marido muitas recorriam a ele no momento 

                                                 
25 De acordo com o G1 ECONOMIA o salário mínimo nacional brasileiro é de R$ 724, 00. O Estado do Paraná possuí uma 

tabela própria, sendo: R$ 882,59 (agropecuária); R$ 914,82 (domésticos, comércio e serviços); R$ 949,53 (atividades industriais); 

R$ 1.018,94 (técnicos de nível médio). Disponível em: < http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/01/saiba-o-valor-do-salario-

minimo-em-2014.html>. Acesso em: mar. 2014. 
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de responder as questões, principalmente as relacionadas com a renda, a produção, a 

comercialização, etc.,  algumas procuravam a nota fiscal, afirmando não ter visto o valor 

do mês. 

 

Gráfico 32. Renda bruta mensal proveniente da produção leiteira nas unidades 

produtivas pesquisadas em Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR – 2013/2014 

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR, 

2013/2014. 

 

No gráfico 33 destacamos as prioridades para o uso da renda proveniente do leite, 

as quais foram destacadas pelas mulheres. O uso para manutenção da atividade aparece em 

todas as comunidades pesquisadas, para pagar dívidas referentes à lavoura ou a produção 

de leite, ajudar os filhos, remédios, prestação de carro ou casa aparecem nas respostas, no 

entanto, constatamos que as principais prioridades são a manutenção da atividade, mas 

principalmente para o pagamento de despesas com a casa.  

A maioria das unidades produtivas utiliza a renda proveniente do leite para a 

manutenção da atividade, ou seja, investem na mesma ou a mantêm, visto que é uma renda 

bruta, sem os descontos das despesas com a produção, sendo que a maioria das famílias 

não realiza o controle sobre a renda (apenas uma das agricultoras afirmou realizar o 

controle de tudo o que compra e vende, tanto na atividade leiteira, como em toda unidade 

produtiva). Quando as agricultoras destacam o pagamento de dívidas referentes a lavoura e 

a atividade leiteira se referem ao pagamento pela compra de insumos,  venenos utilizados 
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para o plantio de grãos, entre outros. Em muitos casos, a atividade leiteira serve para 

manter outras atividades não rentáveis na unidade produtiva, isto porque frequentemente as 

famílias não calculam os gastos na produção e acabam se endividando.  

 

Gráfico 33. Prioridades para utilizar a renda proveniente da atividade leiteira nas 

unidades produtivas pesquisadas em Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR – 

2013/2014

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR, 

2013/2014. 

 

Quando as mulheres destacavam o pagamento de despesas com a casa, citavam, 

despesas com o supermercado, pagamento de luz, telefone, gás, a compra de algum 

eletrodoméstico, entre outros, ou seja, a subsistência. Quando falavam sobre investimentos 

em casa ou carro destacavam a manutenção da casa na qual residirem e algumas que 

afirmavam possuir casa no meio urbano, as despesas com o carro vão desde a manutenção 

do mesmo, a compra de gasolina ou até mesmo a compra de um automóvel novo.  

Outras citaram a compra de remédios e ainda outras destacaram a ajuda aos filhos, 

neste caso, ajuda financeira. Muitas vezes as famílias acabam contribuindo com os (as) 

filhos (as) que sentem dificuldade em se manter no meio urbano, ou até mesmo no meio 

rural. Portanto, como vemos no gráfico 33 a renda proveniente da atividade leiteira serve 

para variadas funções na unidade produtiva, não por acaso é considerada a principal fonte 

de renda para a maioria das entrevistadas.  

De acordo com Magalhães (2009), o pagamento do leite, após a modernização 

passou a ser feito no nome do homem, sendo eles que recebiam o pagamento mensal, no 
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entanto, atualmente a maior parte do pagamento pelo leite é realizado através de depósito 

bancário, cabendo aqui lembrar que verificamos que são os homens os que mais têm 

contato com os bancos e com os espaços públicos. Como já vimos homens e mulheres 

trabalham na produção leiteira, no entanto, há uma divisão sexual das atividades e na 

maioria dos casos são eles que controlam a renda proveniente da atividade bem como 

decidem os rumos da mesma.  

Quanto ao grau de modernização das unidades produtivas, destacamos parte do 

assunto no capítulo 3, porém, cabe destacar aqui que 90% dos estabelecimentos 

pesquisados possuem tanque para resfriamento do leite e 94% possui ordenhadeira 

mecânica.  

Assim como já afirmamos, cada unidade produtiva possui uma especificidade e 

cada comunidade pesquisada também. No município de Salto do Lontra, na comunidade de 

São Domingos (que possui em média 20 famílias) encontramos algumas unidades de 

produção bem estruturadas para produção leiteira, com local para manejo e ordenha das 

vacas bem equipados, possuem boa infraestrutura, a maioria mecanizada, no entanto, 

também há unidades produtivas menos estruturadas, com mecanização incipiente. 

Características estas que se estendem também à comunidade de Santa Rita (que também 

possui em média 20 famílias), sendo que ambas não possuem Associação de Moradores ou 

Clube de Mães, portanto, não tem uma organização política coletiva. 

Já no município de Francisco Beltrão as comunidades pesquisadas são mais 

organizadas politicamente, ambas possuem Associação de Moradores e Clube de Mães. Na 

comunidade de Água Vermelha (que possui em média 40 famílias), encontramos unidades 

produtivas bem organizadas, com boa infraestrutura, grande quantidade de leite produzido 

e outras, pouco modernizadas ou nada modernizadas com pequenas quantidades 

produzidas, com pouca ou nenhuma infraestrutura. Da mesma forma, encontramos estas 

mesmas cacterísticas na comunidade do Assentamento Missões (que possui em média 80 

famílias), mas que, no entanto, tem uma produção melhor estruturada, mais modernizada.  

Portanto, a partir das características apresentadas, no próximo item daremos 

destaque aos aspectos que dizem respeito à comercialização e a capacitação técnica, 

verificando quais entidades atuam nas comunidades pesquisadas e a inserção das 

agricultoras nestas, tanto, nos cursos de capacitação, quanto nas reuniões e assembleias.  
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4.2.1. A comercialização e a capacitação técnica 

Em trabalho de campo, constatamos que além de não ter controle sobre a renda 

proveniente da produção leiteira, a maioria das mulheres participa menos do que os 

homens em cursos de capacitação referentes à produção de leite, assim como vemos no 

gráfico 34. 

 

Gráfico 34. Quem participa dos cursos de manejo da produção leiteira – Francisco 

Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR, 2013/2014 

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR, 

2013/2014. 

 

Embora o trabalho das mulheres agricultoras seja fundamental para a produção 

familiar, no gráfico 34 verificamos que são os homens que mais participam dos cursos de 

capacitação referentes a produção de leite. Ainda, de acordo com o gráfico no município de 

Salto do Lontra há menor participação das mulheres do que Francisco Beltrão, no entanto, 

a maior participação se dá por homens adultos, maiores de 25 anos.  

Outra constatação é que quando os técnicos visitam a unidade de produção, quem 

os acompanha são os maridos. Além de não participarem das reuniões referentes à 

produção de leite, verifica-se que as mulheres saem muito menos de casa do que os 

maridos (PAULILO et al., 2000). 

No gráfico 35 cruzamos as informações coletadas em campo sobre a participação 

dos cursos de manejo da atividade leiteira e as pessoas da família que trabalham 

diretamente com a produção.  
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Gráfico 35. Quem participa dos cursos de manejo e trabalha com a 

produção leiteira – Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR, 2013/2014. 

 

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do 

Lontra/PR, 2013/2014. 

 

De acordo com o gráfico 35 a participação nos cursos de manejo sobre a produção 

leiteira é frequentado principalmente por homens. Portanto, são eles que aprendem a operar 

melhor as tecnologias implantadas no campo e são mais preparados para a gestão da 

atividade leiteira, enquanto que as mulheres focam mais em aspectos privados, realizando 

as tarefas cotidianas e repetitivas. No caso da entrevistada 15, a mesma trabalha sozinha na 

produção leiteira e afirma que participa de capacitação apenas quando tem cursos na 

comunidade, devido a dificuldade de se ausentar da unidade produtiva por morar sozinha. 

No gráfico 36 cruzamos as informações das pessoas que participam das entidades 

representativas da agricultura familiar e em quais entidades participam. Algumas famílias 

não participam das reuniões, mas são sócios no Sistema das Cooperativas de Crédito Rural 

com Interação Solidária (CRESOL) e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) e 

outras não são sócias e não participam.  
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Gráfico 36. Pessoa da família que participa das reuniões das entidades– 

Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR, 2013/2014. 

.Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do 

Lontra/PR, 2013/2014. 

 

No geral, entre todas as entidades, as mulheres participam mais do STR26
 do que 

qualquer outra organização analisada, isto porque o sindicato é um espaço de lutas e já 

passou por um processo de organização das mulheres, assim como vimos no capítulo 2. 

Enquanto que na CRESOL os homens participam em maior número que as mulheres, 

sendo que esta é uma cooperativa de crédito, que tem a função de contatar financiamentos, 

créditos para as unidades produtivas, etc. ou seja, está mais relacionada a gestão da 

produção e da unidade produtiva.   

Porém, quando se declara que o casal participa das reuniões, podem-se camuflar as 

desigualdades de gênero existentes. Outra característica importante que pode ser 

identificada no gráfico 36 é que nenhuma filha mulher participa das entidades, ao contrário 

de uma pequena percentagem de filhos homens que participam da CRESOL e STR.  

                                                 
26 A partir da organização de Mulheres da década de 1980, como o MPM visto no capítulo 2 e o trabalho desenvolvido 

pelas mulheres e com mulheres no sindicalismo, em 1993 foi eleita a primeira mulher na presidência do STR de 

Francisco Beltrão, desde então outras três presidentes mulheres a sucederam.   

 



156 

 

 

Outro aspecto importante, é que mesmo a mulher participando e, algumas vezes 

administrando a produção, precisa deixar claro que o homem é o chefe da unidade 

produtiva, chefia esta conquistada historicamente pelo fato de ser homem. Assim como a 

entrevistada 42 relata, a mesma organiza toda burocracia para obter financiamentos, no 

entanto, faz tudo no nome do marido, mesmo que ele reclame até mesmo em ir assinar, 

assim como vemos em seu depoimento (depoimento da entrevistada 42 e do marido): 

 

Mulher: - A gestão da propriedade e do leite sou eu que decido, eu que 

faço, se tiver que fazer financiamento eu faço, é tudo eu, mas só que os 

financiamentos é tudo no nome do marido, mas é eu que corro atrás. 

Homem: - ela é mais ligeira, até porque tem um pouquinho mais de 

estudo do que eu daí vai ela. 

Mulher: – O João tem estudo, mas não vai, eu fiz um financiamento, 

encaminhei os papéis, o projeto, era aquele financiamento dos 10 mil, eu 

encaminhei os papéis e era só ele ir assinar, meu deu Deus, deu falado pra 

esse Cristo ir lá assinar, ele não gosta, eu tenho paciência, se não dá pra 

fazer tudo em um dia tudo bem faz amanhã, ele tem que fazer agora, ele 

fica com uma raiva de ficar lá esperando. 

Homem: - A gente tem compromisso e às vezes tem uns 30 na frente... e 

espera daí. 

Mulher: - Mas a gente nunca é a primeira.  

Entrevistadora: - Mas aí não é mais fácil fazer no nome da senhora? 

Mulher: – Eu já falei que eu vou fazer no meu nome.. Mas ê deixar! 

Porque a muié não pode financiar, tem que ser o homem! Teve uma vez 

que eu fui no Banco do Brasil, tem um gerente muito bom, ele me disse 

assim: - eu quero que você leve esses papeis para casa para teu marido 

assinar, mas hoje mesmo você traz de volta. Aí uma vez que eu fui de 

ônibus eu fiz, eu vim pra casa, desembarcava, vinha correndo, dei os 

papéis pra ele assinar, tomei banho, troquei de roupa e voltei para a 

cidade de novo pra levar os papéis no banco. Só que agora daí tem carro 

aí ele vai, ele tem carteira, eu não. Aqui em casa, tudo que é 

financiamento eu encaminho, levo no banco, aí quando está tudo certinho 

o gerente me liga falando: - amanhã você traz teu marido pra ele assinar, 

é assim. Até que eu tenho força eu faço, mas de repente a força acaba e 

daí?  

Homem: - Acho que eu tenho financiamento pra R$ 200.000 (risos). 

Mulher: - Mas tá tudo no teu nome, tem uns 70 mil...  

Homem: - Agora eu que vou fazer os financiamentos, agora eu vou 

administrar, pra mostrar que eu também tenho capacidade, tenho 

inteligência pra fazer.  

(ENTREVISTADA 42 na presença do marido, Francisco Beltrão/PR, 

2014). 

 

No relato da entrevistada 42, modificamos o nome do marido da mesma a fim de 

que ambos não sejam identificados. Assim como vimos no relato da entrevistada 42 e na 

fala do marido ainda permanece o sistema patriarcal em que os aspectos relacionados ao 

espaço público dizem respeito ao homem, mesmo que este não goste de trabalhar com a 

burocracia, não admite que a mulher faça os financiamentos no próprio nome. Da mesma 
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forma, a entrevistada 20 que possui uma pequena produção de leite e não recebe ajuda do 

marido com a atividade, mesmo que controle a renda proveniente do leite às notas estão no 

nome do marido.  

No entanto, embora algumas mulheres participem ativamente da atividade leiteira, 

dos cursos e da gestão, algumas ficam mais restritas a unidade de produção.  No gráfico 

37, separamos apenas a resposta sobre a pergunta: Geralmente quem da família participa 

das reuniões nas entidades representativas da agricultura familiar? Sem surpresa a maioria 

dos participantes são os homens, tanto em Francisco Beltrão quanto em Salto do Lontra, o 

que confirma nossa afirmação de que os homens são os principais representantes nos 

espaços de decisões. Porém, mais uma vez destacamos que no município de Salto do 

Lontra as mulheres participam menos do que em Francisco Beltrão.  

 

Gráfico 37. Quem da família participa das reuniões nas entidades representativas da 

Agricultura Familiar, Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR – 

2013/2014

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR, 

2013/2014. 
 

Ao longo do texto, confirmamos, a partir dos resultados da pesquisa empírica, a 

hipótese de que as mulheres estão mais restritas ao espaço privado, enquanto que os 

homens as representam nos espaços de decisões, neste sentido, a fim de entender as 

dificuldades encontradas pelas mulheres agricultoras em participar nas entidades 

representativas da agricultura familiar, sentimos a necessidade de entender como ocorre a 

divisão sexual do trabalho nas unidades produtivas.   

Como vimos ao longo do texto a produção leiteira se tornou uma das principais 

fontes de renda para as famílias agricultoras do Sudoeste Paranaense após a modernização. 
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Também, que é uma das poucas atividades agropecuárias que propiciam uma renda mensal 

para as famílias e é destinada principalmente para suprir às necessidades mais imediatas. 

Neste sentido, entendendo a importância da atividade leiteira como fonte de renda para a 

agricultura familiar e verificando que a estrutura familiar é comandada pelo sistema 

patriarcal, o qual reflete também sobre a divisão sexual do trabalho e sobre a participação 

das mulheres nos espaços de decisões, no próximo item procuramos fazer uma reflexão 

sobre a divisão sexual do trabalho e, principalmente a divisão sexual do trabalho na 

atividade leiteira. Para tanto, procuramos, a partir de autores que estudam a temática, 

entender o que significa a divisão sexual do trabalho, para posteriormente analisar de que 

forma a mesma se fundamenta na produção do leite.  

 

4.3. A divisão sexual do trabalho na produção leiteira  

Para Magalhães (2009), a agricultura familiar se caracteriza por uma marcante 

divisão sexual do trabalho e a produção de leite que tradicionalmente era uma atividade 

realizada pelas mulheres e as técnicas passadas de mães para filhas, com a modernização e 

a produção sendo destinada ao mercado são promovidas mudanças na divisão sexual do 

trabalho. Neste contexto, procuramos analisar, neste item a divisão sexual do trabalho na 

produção leiteira e, o que mudou na vida e nas relações de trabalho das mulheres 

agricultoras. Destacamos como se constitui a divisão sexual do trabalho nas unidades de 

produção agrícola e a forma como essa divisão dificulta ou facilita a vida das mulheres 

agricultoras e exploração do seu trabalho. Assim Bourdieu (2010) destaca que a divisão 

sexual do trabalho se tornou algo natural, como se fosse imutável e normal.  

 
A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se diz 

por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: 

ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na 

casa, por exemplo, cujas partes são todas “sexuadas”), em todo mundo 

social e, em estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, 

funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e 

de ação (BOURDIEU, 2010, p. 16). 

 

Porém, a divisão sexual do trabalho não é exclusividade do modo de produção 

capitalista, pois varia no tempo e no espaço, de sociedade para sociedade. No entanto, na 

estrutura patriarcal capitalista a divisão sexual do trabalho separa a esfera produtiva da 

reprodutiva, assim como Hirata e Kergoat (2007) destacam:  
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A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social 

decorrente das relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um 

fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos. 

Essa forma é modulada histórica e socialmente. Tem como características 

a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à 

esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das 

funções com maior valor social adicionado (políticos, religiosos, 

militares, etc.) (p. 599). 

 

De acordo com Hirata e Kergoat (2007) a divisão social do trabalho, sobre a forma 

da divisão sexual do trabalho possui dois princípios organizadores: o primeiro é o princípio 

da separação, em que há trabalhos de homens e trabalhos de mulheres; o segundo é de que 

o trabalho de homem vale mais que o trabalho de mulher. Ainda, de acordo com as autoras, 

estes princípios são válidos para todas as sociedades conhecidas no tempo e no espaço.  

Paulilo et al. (2000)  escreve que a atividade leiteira sempre foi predominantemente 

feminina tanto no Brasil como na maior parte dos países, porém com as novas exigências 

tecnológicas e de mercado parecem ter alterando este padrão, conforme aumenta a 

modernização da atividade, parcela do trabalho exercido pelas mulheres passam a ser 

executados pelos homens, especialmente quando se refere ao uso e manipulação das 

tecnologias, assim como na permanência na administração da produção. Paulilo et al. 

(2000) também separa as tarefas cotidianas e não cotidianas na produção leiteira, sendo 

que as tarefas cotidianas são repetitivas e relacionadas à ordenha das vacas, o cuidado com 

os bezerros, alimentação, etc. que ficam na maior parte das vezes sobre responsabilidade 

das mulheres, já as tarefas não cotidianas, relacionadas a manutenção das pastagens, da 

parte técnica, negociações, ficam sobre responsabilidade dos homens. Ainda para Paulilo et 

al. (2000), quando o leite começa a dar lucro os homens passam a se responsabilizar pela 

produção, isso se confirma também nesta pesquisa, quando percebe-se que o trabalho das 

mulheres é de fundamental importância na produção leiteira, mas quem participa dos 

cursos de profissionalização são os homens.  

Outra questão importante é sobre as mulheres agricultoras que possuem tripla 

jornada de trabalho, como dona de casa, como agricultora - na produção leiteira - e no 

cuidado com a família. Também se destaca que as mulheres agricultoras realizam a maior 

parte do trabalho não remunerado e quando remunerado, na maioria dos casos, os homens 

administram o dinheiro. Assim como vimos no capítulo 2, as mulheres da mesorregião 

Sudoeste Paranaense passaram por um processo de organização, a partir do qual obtiveram 

vários avanços e conquistas de direitos sociais, seja na participação, nos direitos, e em 

aspectos privados, na família, no entanto, o que percebemos no geral é que apesar dos 
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avanços permanece a submissão das mulheres. “Levanto e logo vou tirar leite, daí trato as 

galinha, os porco, entro pra dentro tomar café, aí vou pra roça, depois volto pra casa, 

esquento a comida ou faço almoço, depois do almoço vou deitar um pouco aí vou pra roça 

de novo e volto tirar leite, tratar os bichos e aí venho pra dentro” (ENTREVISTADA 23, 

Francisco Beltrão, 2014). 

Com a modernização da atividade leiteira observamos a melhora nas condições de 

trabalho, principalmente da ordenha que era um trabalho braçal, via de regra executado 

pelas mulheres. No entanto, aumenta a quantidade de leite produzido, a quantidade de 

vacas ordenhadas, às exigências sobre a higienização, etc., portanto, não há a diminuição 

do trabalho das mulheres e nem simplificação do mesmo (através da mecanização de parte 

do trabalho e a inserção dos homens). Desta forma, o que observamos é a permanência da 

hierarquia familiar, pois mesmo antes da modernização eram os homens que controlavam 

as finanças da família, só que a renda proveniente da produção leiteira era menor e, 

portanto, podia ser controlada pelas mulheres, isto porque não era a principal fonte de 

renda da família. No gráfico 38 apresentamos dados das pessoas responsáveis por ordenhar 

as vacas de acordo com a quantidade de tempo que possuem ordenhadeira mecânica. 

 

Gráfico 38. Responsável pela ordenha das vacas que não possui 

ordenhadeira mecânica e se possui há quanto tempo, Francisco 

Beltrão e Salto do Lontra – 2013/2014. 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/PR e Salto do 

Lontra/PR, 2013/2014. 
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Em campo, 6% das entrevistadas não possuem ordenhadeira mecânica e em todas 

essas unidades de produção a ordenha é realizada exclusivamente pelas mulheres. De 

acordo com o gráfico 38 a ordenha das vacas, na maior  parte (44%) ainda é 

responsabilidade das mulheres, no entanto, há uma grande parcela  (30%) em que o casal 

realiza a ordenha. A quantidade de unidades produtivas em que somente os homens são 

responsáveis é menor (apenas 6%).  

Na foto 7 apresentamos a ordenha manual, ainda hoje realizada por algumas 

mulheres, o que não significa que alguns homens também a realizem. 

 

Foto 7. Ordenha manual do rebanho bovino - representação do trabalho 

feminino – 2012. Comunidade Boa Esperança, Verê/PR 

 
Fonte: GETERR - Grupo de Estudos Territoriais. Arquivos, Verê/PR, 2012. 

 

Compreendemos então, que a partir do momento que a produção leiteira passou a 

gerar mais renda para as famílias houve também a mudança na gestão da atividade, neste 

sentido, Braga e Schmitz (2011), acrescentam.  

 
O papel da mulher, embora não seja reconhecido, é fundamental em uma 

atividade que é responsável pela manutenção de muitos estabelecimentos 

familiares no Sudoeste do Paraná. Conforme se moderniza a produção é o 

homem quem assume a gestão da atividade, segundo relato das mulheres 

agricultoras, o homem se insere e se mantém a frente da produção 

leiteira, principalmente na parte técnica, de equipamentos, conversas com 

os técnicos, negociação nas cooperativas, gestão do dinheiro e da 

atividade, e a mulher, apesar de possuir dupla jornada de trabalho, como 

dona de casa e como agricultora muitas vezes não tem seu trabalho 

reconhecido ( p. 3). 
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Menasche e Belém (1998) destacam que, em uma pesquisa realizada pelo 

Departamento Sindical de Estudos Rurais - DESER, em 1995 na região Sudoeste e Centro 

do Paraná, que para os agricultores familiares descendentes europeus do sul do país “leite é 

coisa de mulher”, quando as mesmas casavam era de costume no dote receber uma novilha, 

ou seja, é tido como natural o trabalho da mulher na atividade leiteira, sendo que os 

meninos sequer aprendiam a tirar leite até pouco tempo atrás.  

Em 1995 as atividades do leite eram realizadas geralmente pelas mulheres, 

predominantemente de forma rudimentar, manual, onde as atividades cotidianas como a 

preparação dos utensílios para a tirada do leite, o trato das vacas, o cuidado com os 

terneiros eram realizadas pelas mulheres e as atividades não cotidianas como o cuidado 

com a cerca elétrica e o cuidado do pasto eram realizadas pelos homens. As únicas 

exceções eram a aquisição de utensílios e questões relacionadas a inseminação artificial e 

venda de animais que eram discutidos com toda a família, as mulheres assumiam o papel 

de ordenhar as vacas e de cuidar da produção como uma forma natural, isso antes dos 

homens se inserirem no controle da atividade (MENASCHE E BELÉM, 1998). Portanto, 

quando se refere à parte do trabalho repetitivo e menos profissionalizado fica sob 

responsabilidade, em geral, das mulheres, enquanto que o trabalho mais tecnificado é 

realizado geralmente por homens. Na foto 8, o rebanho leiteiro em uma unidade produtiva 

no município de Salto do Lontra/PR. 

 

Foto 8. Rebanho leiteiro em uma unidade de produção na 

comunidade de Santa Rita em Salto do Lontra/PR  
  

Fonte: SCHMITZ. Trabalho de campo. Salto do Lontra/PR, 2013.  
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Como vimos no capítulo anterior, a agricultura familiar, está cada vez mais inserida 

no pacote tecnológico da agricultura, incorporando novas tecnologias através do acesso as 

políticas públicas, principalmente o crédito rural. Políticas estas que possibilitam recursos 

para modernização da produção agrícola e da produção leiteira. 

As mulheres entrevistadas, no geral, trabalham na produção leiteira, no entanto, 

como as atividades domésticas são de sua responsabilidade, estas consideram que ajudam 

na produção leiteira, na realidade, as mulheres desempenham as funções que forem 

necessárias na unidade produtiva, principalmente quando o homem se ausenta, elas ficam 

responsáveis pelo trabalho destinado a ambos.  

 

Levanto, daí vou arrumar as vasilhas pra tirar leite, vou tirar leite, 

ordenhar as vacas, aí lavar tudo as vasilhas, tarro, sai dali, aí vamos toca 

vaca e arrumar piquetes, às vezes vamos plantar grama quando dá, 

trabalho mais na roça, tenho a mãe e a irmã que fazem os serviços 

domésticos. Aí de tarde trabalho novamente no leite, colocamos as vacas 

nos piquetes e assim vai o dia inteiro. (Entrevistada 03, Salto do 

Lontra/PR, 2013).  

  

Na foto 9, agricultora amamentando bezerras em uma unidade de produção no 

município de Francisco Beltrão. Lembrando que a alimentação de pequenos animais é 

realizada grande parte das vezes por mulheres, sendo que as mesmas, na lógica da 

naturalização dos “cuidados” como atividade exclusivamente feminina. Assim, além e 

cuidar dos (as) filhos (as), cabe cuidar dos bezerros.  

 

Foto 9. Agricultora alimentando bezerras, Francisco 

Beltrão/PR - 2014  

 
Fonte: SCHMITZ. Trabalho de campo. Francisco Beltrão, 2014.  



164 

 

 

Na foto 10, a infraestrutura para a produção leiteira no município de Santo do 

Lontra/PR e uma das entrevistadas.   

 

Foto 10. Infraestrutura destinada à produção de leite em uma 

propriedade na comunidade de São Domingos e produtora 

rural.  Salto do Lontra/PR  

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Salto do Lontra/ PR. 

2013.  

 

Embora a atividade leiteira não seja mais passada de mãe para filha, como ocorria 

nas gerações passadas e, na atualidade esteja inserida no mercado, utilizando-se de 

modernas tecnologias, ainda assim o trabalho das mulheres é indispensável na agricultura 

familiar. Apesar de ter se tornado uma atividade familiar, em que praticamente toda família 

se insere, inclusive crianças, as mulheres desempenham papéis fundamentais direta ou 

indiretamente, especialmente na execução direta do trabalho.  

No gráfico 39 apresentamos a divisão sexual do trabalho nas unidades de 

produção pesquisadas no município de Salto do Lontra/PR, verificando qual é a pessoa 

responsável por determinada função na atividade leiteira. Neste sentido, confirma-se que 

há uma separação entre o trabalho cotidiano e não cotidiano realizado por homens e 

mulheres. Na pergunta sobre qual é a pessoa responsável pelo cuidado e manutenção da 

pastagem destinada ao rebanho leiteiro a maioria respondeu que o homem é o responsável, 

sendo que esta é uma atividade que não é necessária dedicação diária. No caso da 

organização de piquetes, que é um trabalho diário as mulheres também o fazem.  
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Gráfico 39. Divisão sexual do trabalho na produção leiteira nos estabelecimentos agropecuários visitados em Salto do 

Lontra/PR

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Salto do Lontra/ PR. Abr. 2013 
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Na questão sobre a pessoa responsável em alimentar os animais 50% respondem 

que é o casal, 25% afirmam que é o homem, 8,33% que é a mulher e 8,33% que é toda 

família e na mesma proporção respondem que é o empregado. Em relação a 

responsabilidade com o cuidado com a infraestrutura (cercas e estábulo), 50% das 

respostas apontam como atribuição dos homens, 25% respondem que é o casal, outras 16% 

respondem que é toda a família e 8,33% o empregado.  

No entanto, a partir da pesquisa empírica, verificamos que, muitas vezes, quando 

as agricultoras destacavam o trabalho da família, omitiam de fato algumas relações 

presentes nas unidades produtivas, pois a ideia do trabalho familiar é uma forma de 

camuflar a forma efetiva que ocorrem e são determinadas as atividades laborativas.  

Para a ordenha das vacas aparecem ambos os sexos como responsáveis em 60% 

das respostas, ou seja, aumentou a participação dos homens na ordenha, antes da 

modernização era um trabalho quase que exclusivo das mulheres e, depois o homem 

também se insere. No entanto, as mulheres ainda são maioria neste trabalho, pois muitas 

afirmavam que o marido as ajudam esporadicamente e pediam para colocar o casal na 

resposta da questão. Tal fato demonstra mais uma vez o papel da família, como elemento 

aglutinador que ao mesmo tempo dificulta o rompimento, pois seria uma descronstrução do 

conceito de família como sinônimo de harmonia. Na única unidade de produção que não 

possui ordenhadeira mecânica a ordenha é realizada por mãe e filha. No que diz respeito a 

limpeza dos equipamentos e a higiene do estábulo as mulheres são as principais 

reponsáveis, o que confirma, mais uma vez, que o trabalho braçal é realizado 

predominantemente pelas mulheres.  

 

Eu acordo, arrumo a ordenha para ordenhar as vacas, coloco a água 

esquentar pra lavar a ordenha e vou tocar as vacas e tiro o leite, daí trato 

as vacas, os porco, os bezerros, lavo os filtro, faço a limpeza e daí venho 

pra dentro de casa, e daí começo a limpeza do banheiro, da casa, piso, 

móveis, daí faço o almoço, lavo as roupas, eu também vou carpir, roçar 

de vez em quando, também cuido das parreiras, das maçãs e assim vai. A 

rotina vai até a hora da ordenha novamente a noite, aí faço o piquete à 

noite pra elas dormir e pro outro dia, pra não apurar tanto no outro dia... 

aí depois da ordenha faço a janta, ou se sobrar serviço, lavar calçado por 

exemplo faço à noite (Entrevistada 07, Salto do Lontra/PR, 2013).  

 

No gráfico 40 apresentamos a divisão sexual do trabalho na atividade leiteira nas 

unidades produtivas pesquisadas no município de Francisco Beltrão/PR.  
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Gráfico 40. Divisão sexual do trabalho na produção leiteira nos estabelecimentos agropecuários visitados em Francisco 

Beltrão/PR

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/ PR. Jan. 2014 
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De acordo com o gráfico 40, assim como em Salto do Lontra, no município de 

Francisco Beltrão o cuidado com a pastagem fica mais sobre a responsabilidade dos 

homens, no entanto, algumas mulheres afirmaram que também o fazem, assim como a 

entrevistada 38: 

O cuidado com a pastagem, quem é que cuida?  

- até esses dias eu diria que era igual pra igual, eu só não ia roçar com o 

trator, agora de uns tempos para cá que eu fiz a cirurgia na perna mais é o 

meu marido que está cuidando, então pode por ele aí. Meu filho ajuda até 

roçar piquete com a roçadeira, mas eu também encarava a roçadeira e ia 

pra lida, mas aí faz só uns 5 meses que eu fiz a cirurgia, aí eu não ajudei 

mais ele roçar (ENTREVISTADA 38, Francisco Beltrão, 2014).  

 

A alimentação do rebanho no geral nos parece que é um trabalho realizado por 

toda família, homens, mulheres e crianças. Sendo que 37% afirmam ser o casal, 21% a 

mulher, 13% o homem, 18% os homens (inclui pai, marido, filho, genro, etc.), 3% as 

mulheres (mãe e filha, ou nora, etc.), 3% mãe e filho homem e 5% afirmou que a 

responsabilidade é de toda família.  

O cuidado com a infraestrutura (cercas e estábulo), embora 34% tenha destacado 

responsabilidade do casal, esta é uma tarefa predominantemente realizada pelos homens 

(55%). Empiricamente verificamos geralmente, que quem prende as vacas para ordenhar é 

a pessoa que irá realizar a ordenha. De acordo com o gráfico 40 a responsabilidade pela 

ordenha das vacas ainda é na maioria das unidades produtivas das mulheres sendo que 50% 

afirmou serem as mulheres quem ordenham as vacas.  

 

Mulher: - Eu tiro o leite, e pra tirar silagem eu e o marido, o cuidado 

com a pastagem é o marido. Pra prender e ordenhar as vacas sou eu, o 

João diz que não sabe como que coloca a ordenha nas vacas (tom de 

ironia), diz que é difícil, na verdade ele não quer, ele tem é medo, porque 

daí quando eu quero sair pra Curitiba nas meninas ele não quer.  

Homem: - Se tocar de eu ter que tirar leite eu mato as vacas.  

Mulher: - Acredita que se tu deixar ele sozinho pra lidar com as vacas 

ele mata.  

Homem: - Se tiver que prender elas e lavar o teto eu lavo, mas pra 

ordenhar eu não faço, eu vou colocar uma ordenha cai a outra (risos) 

Mulher: Não sei se você já vou na vizinha ali, ela nem sabe aonde que a 

estrebaria fica, ela falou... – ihh mulher, se eu ir pro lado da estrebaria o 

marido me xinga, ele fala desapareça daqui, só pra me estressar  
Homem: - Ainda bem que eu sou casado, porque se eu fosse solteiro não 

queria uma mulher dessa nem perto, se é pro homem ir lá e a mulher ficar 

sentada olhando! 

Mulher: - Ela tem uma vida que até Deus queria ter, só cuida da casa, só 

que assim, eu acho que ela tá certa, porque ela corre com o filho dela que 

ele tem um monte de problema, ele é cego, e com a mãe dela, ela vai 

direto para Curitiba e Cascavel, aí como que essa mulher chega cansada e 
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vai lutar com os bichos (marido – “faz anos que ela não vai com a mãe 

dela”) a outra vizinha também não vai pra estrebaria  

Homem: – É um direito dela, se o marido dela aceita assim [...] quem vai 

mandar no mundo é as muié. 

Mulher: - Só que é assim, o João não faz por ruim, bem que ele podia 

fazer, porque não é sempre assim que eu posso, se acontece de eu vir 

meia noite da cidade, meia noite eu vou tirar leite, e o dia que ficar 

doente? Cansei de ir mal, tonta, ordenhar  

Homem: - Aí vou pensar no caso (em tom de brincadeira). 

Mulher: - Menina, se é pra achar um marido que não te ajude tu fique 

solteira, tu nem case, porque tem que ser as duas partes iguais, você não 

acha certo? A mulher lava a louça ele seca e assim se ajuda, não tem 

como um ficar dormindo e o outro se mantando (ENTREVISTADA 42, 

Francisco Beltrão/PR, 2014). 

 

No que diz respeito a limpeza dos equipamentos e a higiene do estábulo as 

mulheres são as principais reponsáveis. Na limpeza dos equipamentos (ordenhadeira 

mecânica e resfriador de leite 68% destacaram como trabalho  realizado exclusivamente 

pelas mulheres. Em relação a responsabilidade pela higiene do estábulo, 58% destacaram 

ser das mulheres e 21% do casal.  

E a lavagem dos equipamentos e da estrebaria? 

Mulher: - Tudo eu.  

Homem: - De vez em quando eu lavo muié (risos). 

Mulher: - O dia que tu ver uma tormentona foi o João que lavou a 

estrebaria, porque olha, é muito difícil (ENTREVISTADA 42, Francisco 

Beltrão/PR., 2014). 

 

Portanto, o que podemos concluir em ambos os municípios é que na divisão sexual 

do trabalho nas unidades de produção, as mulheres arcam com o trabalho cotidiano e 

sempre que necessário realizam os trabalhos desempenhados pelos homens quando na 

ausência dos mesmos (no caso de doença, para participar de cursos, etc.), no entanto, 

quando as mulheres se ausentam, na maioria dos casos os homens não realizam o trabalho 

destinado às mulheres na divisão sexual, por exemplo, a maioria das mulheres, antes de se 

ausentar da unidade de produção, primeiro realizam os serviços domésticos: fazem pão, 

deixam a alimentação previamente preparada, etc. Uma das entrevistadas, participante da 

organização de mulheres e liderança destaca que quando participa das reuniões deixa a 

casa em ordem, “ontem eu levantei acho que não era bem 5 horas, mas também deixei a 

casa em ordem e fui à reunião” (ENTREVISTADA 47, Francisco Beltrão, 2014). 

Outra característica é que o tipo de trabalho realizado pelas mulheres varia muito de 

uma unidade de produção para outra, pois cada família possui uma estrutura específica. Na 

imagem 8 apresentamos algumas fotos de uma agricultora trabalhando na produção e leite, 
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a mesma realiza todo tipo de serviço que vão desde o trato das vacas retirando a silagem, 

até a ordenha e armazenagem do leite. No entanto, esta agricultora possui uma pequena 

produção e atualmente ordenha apenas 2 vacas, corroborando nossa hipótese que com a 

modernização os homens estão mais inseridos na atividade.  

 

Imagem 8. Representação do trabalho da mulher na atividade leiteira em 

uma unidade de produção em Francisco Beltrão/PR – 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Francisco Beltrão/ PR. 2014.  

 

Cabe aqui relembrar a reflexão de Paulilo (1987) sobre o trabalho considerado leve 

e realizado por mulheres e trabalho considerado pesado e realizado por homens, pois afinal 

qual trabalho é leve e qual é pesado? Carregar silagem seria trabalho leve?  

 
Na verdade, qualifica-se o trabalho em função de quem o realiza: são 

“leves” as atividades que se prestam à execução por mão-de-obra 

feminina e infantil. Importa destacar que essa classificação está associada 

a diferentes remunerações: maior para o trabalho “pesado”, menor para o 
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“leve”, mesmo que ambos demandem o mesmo número de horas ou que o 

esforço físico exigido por um tenha como contraponto a habilidade, a 

paciência e a rapidez requeridas pelo outro. O que determina o valor da 

diária é, em suma, o sexo de quem a recebe (PAULILO, 1987, p. 3). 

 

Quando Kergoat (2000), afirma que a divisão sexual do trabalho possuí sentidos 

diferentes, isto ocorre no tempo e no espaço, pois como a própria autora afirma dando 

exemplo de que enquanto uma atividade é considerada feminina em um determinado ramo 

industrial em uma dada região, em outras regiões pode ser considerada masculina, da 

mesma forma Paulilo (1987), coloca que o trabalho pode ser considerado leve e feminino 

em uma região, em outra, pode ser considerado pesado e masculino, para a mesma autora o 

trabalho é leve e tem remuneração baixa não pelas características do próprio trabalho, mas 

pela posição que ocupa na hierarquia familiar a pessoa que desenvolve este trabalho. No 

entanto, assim como afirma a entrevistada 14 “quando os homens não estão nós fizemos, 

damos um jeito” (ENTREVISTADA 14, Francisco Beltrão/PR, 2014).  

No gráfico 41 apresentamos a quantidade de horas utilizadas diariamente com a 

realização do trabalho referente a produção leiteira descritas pelas entrevistadas. 

 

Gráfico 41. Quantidade de horas trabalhadas na produção leiteira pelas mulheres 

entrevistadas em Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR – 2013/2014 

Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Salto do Lontra/PR e Francisco Beltrão/ PR. Fev. 

2013, Jan. 2014.  

 

De acordo com o gráfico 41 a maioria das mulheres trabalha em média de 3 a 5 

horas diárias diretamente com a atividade leiteira. No entanto, as mulheres tinham 

dificuldades em calcular a quantidade de tempo, tanto do trabalho na produção do leite 

como da rotina diária de trabalho, pois as agricultoras não possuem horário de trabalho 

definido, alguns dias trabalham menos, outros dias trabalham mais. Ou seja, não possuem 

carga horária definida, em determinadas épocas, por exemplo, no período destinado a fazer 
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silagem há mais trabalho na unidade produtiva, ou no período de plantio e colheita de 

grãos, sendo que neste momento, os homens, que controlam mais as tecnologias, como o 

uso do trator trabalham na lavoura e as mulheres realizam os afazeres com a produção de 

leite sozinha, substituindo muitos trabalhos considerados pesados e que antes, eram 

realizados pelos homens. No gráfico 42, inserimos as respostas das mulheres agricultoras 

sobre como são tomadas as decisões referentes à produção de leite.   

 

Gráfico 42. Como são tomadas as decisões referentes à produção leiteira na unidade 

de produção. 

 Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Salto do Lontra/ PR e Francisco Beltrão/PR. Abr. 

2013, Jan. 2014.  

  

A partir dos dados utilizados no gráfico 42, vemos que em Salto do Lontra 50% das 

entrevistadas afirmaram que o homem toma as decisões sozinho, 42% destacou o diálogo 

entre o casal e 8% o diálogo com a família, portanto, pelos dados a participação das 

mulheres em relação ao município de Francisco Beltrão é menor, em que apenas 8% 

destacou que o homem decide sozinho, 55% que as decisões são tomadas pelo casal e 26% 

o diálogo com a família.  

 O diálogo entre a família toda é menor em Salto do Lontra (8%) do que a 

verificada em Francisco Beltrão (26%). Na maioria dos casos os filhos e principalmente as 

filhas não conseguem participar das decisões referentes a unidade produtiva e neste caso na 

produção leiteira (que é a principal fonte de renda), o que os leva ao desinteresse pela 

continuidade, levando-os a procurar novas possibilidades, geralmente encontradas no 

espaço urbano.  
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Abordagens sociológicas consideram que a gestão das economias 

familiares é o resultado de constantes conflitos de interesses e de acordos 

entre os seus membros. As diferenças no comportamento financeiro entre 

homens e mulheres são características culturais que exercem influencia 

na forma de organização da gestão financeira das famílias 

(MAGALHÃES, 2009, p. 278/9). 

 

Outro fator é sobre a sucessão da unidade familiar, que embora nem sempre haja 

entendimento entre pais e filhos no que diz respeito à gestão, em geral são os filhos 

homens os preparados para dar continuidade à produção, enquanto as filhas mulheres na 

maioria dos casos não são preparadas para o gerenciamento, consequentemente não 

conseguem independência financeira, por não serem incentivadas e muito menos 

preparadas para gerenciar a produção ou para ter o controle técnico do processo produtivo, 

especialmente quando se refere às novas tecnologias e o processo de comercialização. 

Entre as entrevistadas apenas 6% não possuem filhos, 20% não sabe se os filhos pretendem 

continuar com a atividade leiteira, geralmente porque são ainda crianças, 24% afirmaram 

que os filhos não trabalham com a produção leiteira, neste caso destaca-se as crianças e os 

jovens que já deixaram a unidade produtiva. No gráfico 43 apresentamos o percentual dos 

(as) filhos (as) que pretendem continuar com a atividade leiteira, lembrando que este 

percentual é dos que já trabalham com os pais na produção.  

  

Gráfico 43. Percentual dos (as) filhos (as) que pretendem continuar com a atividade 

leiteira, Francisco Beltrão/PR e Salto do Lontra/PR – 2013/2014.  

 
Fonte: SCHMITZ, A. M. Trabalho de campo. Salto do Lontra/ PR e Francisco Beltrão/PR. Abr. 

2013, Jan. 2014.  
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Mais uma vez os dados apontam que em Francisco Beltrão o percentual de filhos 

(as) que pretendem continuar com a atividade leiteira é maior do que em Salto do Lontra. 

De acordo com Feixa e Leccardi (2010) as gerações se sobrepõem e se relacionam, o que 

pode ocasionar conflitos, para os mesmos autores o clássico sobre o estudo de gerações são 

os estudos de Karl Mannheim (1928), apud. Weller (2010) o qual afirma que fazem parte 

da mesma geração os jovens que experienciam os mesmos problemas históricos concretos. 

“O conceito de gerações vem sendo retomado nas análises sociológicas que apontam não 

somente para as diferenças de classe, mas também para as desigualdades de gênero, étnico-

raciais, culturais e geracionais” (WELLER, 2010, p. 205).  

Neste sentido, a participação dos (as) jovens agricultores familiares na produção 

dos estabelecimentos se limita a confiança estabelecida com os pais, geralmente com o pai, 

portanto, por diferenças de ideias e valores muitos desistem da atividade agropecuária e 

procuram novas possibilidades, principalmente as filhas mulheres que na divisão sexual do 

trabalho acabam arcando com as mesmas tarefas que as mães que tem seu trabalho não 

reconhecido, em muitos casos, as próprias mães orientam as filhas a deixar a unidade 

produtiva e procurar independência financeira no espaço urbano.  

Esta submissão das mulheres do campo, principalmente relacionada ao não controle 

da renda, a dificuldade de inserção em espaços públicos e a participação e até mesmo o 

pouco acesso a espaços de diversão, pois para os homens tem o futebol, a “bodega
27

”, já as 

mulheres se limitam a conversa com a vizinha, a reunião do clube de mães, no entanto, a 

diversão para os homens é mais facilitada que para as mulheres. Isto implica em outros 

fatores, como certas doenças e principalmente a depressão.   

Quando questionada sobre que tipo de lazer o casal possuí a entrevistada 13 afirma:  

 

Nós não temos mais lazer, eu já tô falando que eu tô cansada, nós não 

temos carro para sair então nós ficamos em casa, nem nos vizinhos não 

vamos, nem na Igreja a gente não está mais indo, eu falei ontem, eu já 

estou ficando doente de ficar desse jeito, aí só trabalhando a gente 

começa ficar estressado, porque aí você não conversa com ninguém, 

ninguém vem na tua casa e não dá pra sair buscar visita, e aí a gente já 

está cansado, também não somos mais novos né (ENTREVISTADA 13, 

Francisco Beltrão, 2014). 

 

                                                 
27 A conhecida bodega nas comunidades rurais é um espaço criado na comunidade, onde se tem a venda de bebidas, 

doces, salgados, etc. Possui a finalidade do laser, com jogos (baralho, bocha, futebol, etc.) e, geralmente é aberta nos 

finais de semana.  
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Ao falar sobre o lazer, a entrevistada 13 fica ansiosa, na qual notamos alteração no 

tom de voz demonstrando angústia, a mesma ainda acrescenta: “A gente não tem lazer, só 

trabalha, parece que estamos presos aqui, às vezes dá uma depressão, pois não tenho 

ninguém para conversar, eu não vou nas vizinhas e elas não vem até aqui”  

(ENTREVISTADA 13, Francisco Beltrão, 2014). Da mesma forma, a entrevistada 41 

afirma que passa a maior parte do tempo sozinha em casa, pois o marido trabalha para 

vizinhos, no meio da conversa, sem mesmo ser questionada sobre o assunto afirma:  

 
Tenho depressão e o dia que não estou bem tenho que fazer tudo do 

mesmo jeito, às vezes eu falo, - pare homem de trabalhar no mato, mas 

ele acostumou, aí ele sai de manhã e volta de noite e eu fico sozinha, não 

é fácil, faz 11 anos que eu tomo remédio para depressão e não tem jeito 

de sarar, é muito serviço, muito estresse. Não saio de casa e ainda fico 

sozinha, converso com as vacas, mas elas não sabem responder né (risos) 

(Entrevistada 41, Francisco Beltrão, 2014). 

 

Estes foram alguns casos destacados, no entanto, o que percebemos é que a falta de 

lazer, combinada com a permanência das mulheres restritas ao espaço privado, realizando 

principalmente trabalhos cotidianos, sendo uma rotina exaustiva, combinada com a 

responsabilidade das mulheres sobre o cuidado com idosos e crianças faz com que muitas 

desenvolvam a doença da depressão. Porém, não podemos esquecer as iniciativas 

femininas, a conversa com a vizinha, a participação dos Clubes de Mães, etc.  

Destacamos mais uma vez que a produção leiteira se tornou uma das principais 

fontes de renda para as famílias agricultoras do Sudoeste Paranaense após a década de 

1990. Da mesma forma que a a estrutura familiar da agricultura familiar é comandada pelo 

sistema patriarcal, o qual reflete sobre a divisão sexual do trabalho e sobre a participação 

das mulheres nos espaços de decisões. Neste sentido, visualizar o trabalho das agricultoras 

na unidade produtiva e na atividade leiteira é fundamental para fomentar o reconhecimento 

das mesmas como sujeitos protagonistas da história. No entanto, a divisão sexual do 

trabalho da principal atividade econômica (leite) das famílias pesquisadas, não diferente de 

outras atividades produtivas da agricultura, remete as mulheres ao âmbito privado, 

enquanto aos homens os espaços públicos e de decisões, portanto, mesmo sendo uma 

atividade que era considerada feminina, atualmente, as mulheres perdem espaço na mesma, 

tendo seu trabalho invisibilizado e sem garantia de autonomia de renda.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Os estudos de gênero só têm real valor à medida que, desnaturalizando as 

desigualdades, contribuam para uma efetiva transformação nas relações 

entre homens e mulheres, equalizando as relações. Neste caso, não se 

trata apenas de estudos que possibilitem a emergência de uma nova 

mulher, mas, de maneira simultânea, é preciso que os homens aceitem 

participar da construção de uma nova masculinidade (GOMES DA 

SILVA, 2008, p. 229). 

 

O principal objetivo deste trabalho foi compreender como se dá a participação das 

mulheres agricultoras na produção do leite nos municípios de Francisco Beltrão e Salto do 

Lontra. Para tanto, focamos nossa análise sobre o trabalho das mulheres agricultoras, a 

partir do qual chegamos a algumas considerações sobre as questões que nortearam a 

pesquisa, questões estas que possibilitam além da compreensão da realidade das mulheres, 

também visualizar seu trabalho.  

Nos dois primeiros capítulos do trabalho, nos dedicamos a compreender o processo 

histórico, sobre as lutas e organizações das mulheres, tanto no Brasil, quanto na 

mesorregião estudada. Desta forma, a fim de compreender as interfaces da hierarquia 

familiar em que o homem é considerado chefe e o sistema que relega as mulheres papéis 

inferiorizados, também na divisão sexual do trabalho, buscamos no primeiro capítulo 

destacar o processo de invisibilidade das mulheres na história escrita a partir do prisma 

patriarcal, bem como analisar a atuação do sistema patriarcal na sociedade e nas famílias.    

Neste sentido, corroboramos a hipótese de que no Sudoeste Paranaense, a cultura 

patriarcal está inserida no modo de vida e no cotidiano das famílias agricultoras, no qual as 

mulheres são desvalorizadas perante a hierarquia familiar. Ao longo do texto, inserimos 

vários exemplos de que este sistema é vigoroso no espaço estudado.  

A fim de entender como se dá a participação das mulheres agricultoras nas 

entidades, sentimos a necessidade de fazer um resgate sobre a participação política das 

mesmas no decorrer da história. Para tanto, no capítulo 2 procuramos demonstrar como se 

consolida na mesorregião Sudoeste Paranaense as lutas e conquistas das mulheres, bem 

como as dificuldades apontadas pelas mesmas. A participação política é efetivamente uma 

forma de acesso aos espaços públicos e resultaram em conquista de direitos sociais. No 

entanto, tem ação pouco expressiva em relação ao ser mulher na sociedade patriarcal, cuja 

dimensão cultural por vezes vai além das econômicas.  

Nos dois últimos capítulos buscamos compreender a atividade leiteira, bem como 

as relações de trabalho nas unidades produtivas, buscando evidenciar os objetivos 
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propostos inicialmente. Nestes, destacamos que a atividade leiteira se tornou a principal 

fonte de renda para as famílias pesquisadas, as características das unidades produtivas, bem 

como as relações de trabalho nela envolvidas.  

Ao longo do texto, procuramos responder aos questionamentos propostos nos 

objetivos iniciais, porém, o enfoque foi dado às agricultoras e não às entidades. Neste 

sentido, quando nos propomos a estudar a participação das mulheres nestas, bem como 

verificar a atuação das mesmas nas direções o fizemos a partir do olhar das próprias 

agricultoras.  

A partir da pesquisa empírica realizada nos municípios de Francisco Beltrão, nas 

comunidades de Água Vermelha e Assentamento Missões e em Salto do Lontra, nas 

comunidades de São Domingos e Santa Rita, chegamos aos principais resultados da 

pesquisa. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a diversidade de relações 

encontradas, em que cada unidade produtiva visitada possuía uma especificidade, assim 

como cada comunidade rural. Encontramos diferentes contextos econômicos e com 

diferentes formas de inserção política, no entanto na imensa maioria verificamos o 

predomínio da lógica patriarcal e da subjugação das mulheres. Esta realidade nos 

demonstra a singularidade que expressa às questões de gênero, que apesar de ter um 

processo basilar a partir do patriarcado não pode ser compreendido de forma simétrica.   

Em Salto do Lontra, as comunidades pouco diferiam entre si, ambas não possuíam 

Clubes de Mães ou Associação de Moradores, no entanto obtinham assistência técnica da 

EMATER, principalmente no que diz respeito a atividade leiteira. São duas comunidades 

que possuem a atividade leiteira como uma das principais fontes de renda, mas que, porém, 

existem unidades produtivas bem estruturadas, modernizadas, com alta produtividade, ao 

contrário de outras.  

Da mesma forma, em Francisco Beltrão a comunidade de Água Vermelha, embora 

tenha Associação de Moradores e Clube de Mães possui grande disparidade entre os (as) 

agricultores (as) que trabalham com a produção leiteira, ou seja, alguns são mais 

modernizados que outros. Já a comunidade do Assentamento Missões foi a que menos 

apresentou diversidades, visto que a maioria das famílias pesquisadas procurou investir na 

produção do leite, embora algumas sejam mais tecnificadas que outras. 

No que diz respeito à participação das mulheres, comparando ambos os municípios, 

a partir do trabalho de campo, verificamos que no município de Salto do Lontra as 

mulheres participam menos que em Francisco Beltrão. Elas têm menor participação em 

cursos de manejo sobre a produção leiteira, nas reuniões e assembleias das entidades 
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representativas da agricultura familiar e por consequência nas tomadas de decisões sobre 

os rumos da atividade leiteira na família.  

Em Francisco Beltrão, embora as mulheres citem diversas dificuldades de 

participação, se comparado com o município de Salto do Lontra, elas são mais organizadas 

politicamente e tem maior participação, tanto nas entidades, quanto nos cursos de manejo e 

nas tomadas de decisões. Porém, neste sentido, a comunidade do Assentamento Missões se 

destaca nestes quesitos, como já afirmamos no decorrer do trabalho é uma comunidade 

mais organizada politicamente, devido ao processo de luta pela reforma agrária do qual 

participaram, além de uma participação mais efetiva em cursos e ações de formação 

política, o que se reflete também, na participação das mulheres.  

Os dois municípios pesquisados possuem características semelhantes, ambos são 

predominantemente constituídos por uma agricultura familiar e ambos, passaram por uma 

história de luta política das mulheres agricultoras, em busca de direitos e igualdades. No 

entanto, há expressiva diferença nos dados sobre a participação das mulheres nas 

entidades, bem como nas tomadas de decisões. Uma das hipóteses plausíveis para esta 

diferenciação é que as famílias pesquisadas em Salto do Lontra, todas elas recebem 

assistência técnica da EMATER, ao contrário das visitadas em Francisco Beltrão. 

Recebendo assistência técnica, as famílias tendem a modernizar e aumentar a produção, 

contraditoriamente passando a demandar maior quantidade de trabalho da mulher, visando 

a manutenção no que se refere a higienização da produção.  

Portanto, na maioria dos casos, quanto maior o grau de especialização e 

modernização mais as mulheres se afastam do processo de gestão, decorrente inclusive da 

menor participação das mesmas no processo de formação e capacitação. Porém, em alguns 

casos as mulheres acompanham o processo, como é o caso da entrevistada 38 que faz o 

controle das finanças e da manutenção da atividade leiteira, contata com os técnicos para 

fazer o controle da alimentação do rebanho, etc. Outras tantas mulheres tiveram a iniciativa 

de modernizar a produção, seja através de financiamentos, como o PRONAF Mulher ou 

incentivando o marido, caso da entrevistada 13.  

Portanto, não se pode afirmar que todas as mulheres são excluídas do processo de 

produção e gerenciamento da atividade leiteira após a modernização, no entanto, a partir 

dos dados podemos dizer é que a produção leiteira, com a modernização despertou 

interesse dos homens, sendo que grande parte deles se inserem na gestão da mesma. Pois 

quanto mais as unidades de produção se inserem no mercado, mais a maioria das mulheres 
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fica excluída do processo, no entanto, arcam com a maior parte do trabalho cotidiano e 

menos profissionalizado, assim ocorre como em outros setores da agricultura.   

Mas, um aspecto bastante relevante cabe destacar, pois embora em algumas 

unidades produtivas as mulheres tenham conquistado mais autonomia, em nenhuma delas 

foi verificado o rompimento com a subordinação patriarcal, principalmente na divisão 

sexual do trabalho, pois embora, algumas das mulheres tenham conquistado espaço nas 

tomadas de decisões, não se desvencilham da responsabilidade, na maioria dos casos 

exclusivamente delas, para com o âmbito privado, no qual há a exploração de seu trabalho. 

Acreditamos ter alcançado os objetivos que nos propomos no início da pesquisa, 

parcial ou totalmente, pois o tema pesquisado é complexo e pouco estudado na Geografia 

e, o conceito chave escolhido (patriarcado) merece destaque também em outras pesquisas, 

visto que o mesmo explica muitas ações e situações do mundo atual, não somente da 

agricultura familiar.  

Os resultados alcançados pelas mulheres, a partir da busca por autonomia, sejam 

em melhorias econômicas ou até mesmo para garantir a equidade de gênero, especialmente 

no que se refere aos direitos sociais, avanços estes resultados de mobilizações, abaixo 

assinados, organizações de mulheres, ocorridos tanto em âmbito local, regional, nacional 

não foram suficientes para romper certas barreiras contra o machismo e o patriarcado. No 

entanto, as conquistas das nossas mães ou avós, sejam elas em âmbito econômico ou até 

mesmo o fato das mulheres se tornarem menos dependentes, para sair de casa, estudar, 

trabalhar, devem ser considerados como elementos de mudança. Porém, o fato é que as 

conquistas das mulheres não ocorreram sem organização política, sem enfrentamento de 

classe, raça, sem uma compreensão efetiva das relações de gênero e as consequências desta 

na interiorização da mulher.  

Na perspectiva de gênero, a partir do sistema patriarcal, as questões de caráter 

econômico são geralmente atribuídas aos homens, o que faz com que poucas mulheres 

participem das direções executivas das cooperativas. Apesar de trabalharem na produção, 

poucas assumem cargos nas direções das entidades e que por isso não tem poder de 

decisão. Com a modernização da atividade leiteira observa-se a diminuição do trabalho 

braçal, especialmente no que se refere a ordenha, via de regra exercida pelas mulheres, mas 

em paralelo elas também fragilizam sua atuação, já precária, no controle e na gestão da 

produção do leite. O que observamos é a permanência da hierarquia familiar patriarcal, 

pois mesmo antes da modernização eram os homens que controlavam as finanças da 

família, só que neste período a renda provinda da produção leiteira era menor e, via de 
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regra, pertencente a mulher que dispunha desta pequena renda para gastos consigo e a 

família, especialmente filhos e filhas.  

Como já destacamos, a atividade leiteira se tornou uma das principais fontes de 

renda para as famílias agricultoras pesquisadas, no entanto, na atualidade a gestão passa a 

ser realizada predominantemente por homens. Sendo que esta era uma atividade 

predominantemente considerada feminina. Portanto, na divisão sexual do trabalho as 

mulheres continuam trabalhando na produção, mas são responsáveis pelo trabalho braçal, 

repetitivo, cotidiano, enquanto os homens detêm as tecnologias e trabalham com elas. 

O que nos parece, é que a estrutura patriarcal, na agricultura familiar, possui a 

característica de um círculo vicioso, sendo que: se a mulher não participa dos cursos de 

manejo, terá dificuldades para trabalhar com as tecnologias implantadas no campo, por 

consequência, ficará responsável pelos serviços considerados inferiores na unidade 

produtiva (por exemplo, na confecção da silagem, o homem trabalha com o trator, 

enquanto a mulher “ajuda” cobrindo o silo). A mulher, não detendo conhecimentos sobre 

as tecnologias e sendo relegada ao âmbito privado não participará, ou terá pouca 

participação nas entidades representativas da agricultura familiar. Não participando, 

também tem menor potencialidade para formar consciência política, não fica atualizada 

sobre fatos e processos e, portanto tem dificuldades em participar das decisões referentes à 

gestão da produção. Não participando da gestão, também não irá participar dos cursos de 

manejo e assim por diante.  

Também, a fim de responder aos questionamentos iniciais, a partir das leituras e 

principalmente da pesquisa de campo sobre quais seriam os empecilhos para que as 

mulheres agricultoras tenham menos participação nas entidades representativas da 

agricultura familiar chegamos a algumas reflexões.  

a) Ainda hoje o machismo permanece, sendo considerado pelas famílias como uma ação 

"natural" o homem representar a família nos espaços de decisões;  

b) As mulheres são as principais responsáveis pelo trabalho repetitivo e cotidiano nas 

unidades produtivas, além da maior parte do mesmo não ser remunerado; 

c) São elas as principais responsáveis pelo cuidado das crianças e dos idosos; 

d) O trabalho doméstico é predominantemente responsabilidade da mulher; 

e) Muitas mulheres afirmaram não ter interesse em participar de atividades político 

organizativas. 

A partir destas cinco respostas encontradas, a principal justificativa que 

visualizamos, mais uma vez, é que o sistema patriarcal, o qual conduz as relações 
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econômicas, sociais, familiares, etc. se faz presente impondo amarras que impedem que as 

relações de gênero e classe sejam mais equitativas.  

Portanto, ao longo deste trabalho refletimos sobre as dificuldades das mulheres 

agricultoras, mas também, procuramos destacar os avanços, seja através da mobilização, 

organização, inserção no sindicalismo, a reestruturação do Coletivo de Mulheres, entre 

outros, fatores estes que contribuíram e continuam contribuindo para a busca por 

autonomia das mulheres agricultoras, mas que ainda precisa percorrer um longo caminho 

para romper barreiras diante do patriarcado. Neste sentido, finalizamos este texto, mas não 

este debate. 
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APÊNDICE 1. QUESTIONÁRIO APLICADO COM AGRICULTORAS 

Entrevista: |____|____|____| 

Entrevistador: _____________________________|__|__|__| Data _____/_____/_____ 

 

Pesquisa: A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA PRODUÇÃO DE 

LEITE NOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO BELTRÃO E SALTO DO LONTRA 

 

 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

1) Estado civil:  

 

    3) Idade: 

 

 

2) Sexo                                                                                     

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE MORADORES DO ESTABELECIMENTO 

AGROPECUÁRIO 

Quantidade de pessoas que moram no estabelecimento? (indicar quantidade) 

4. Familiar 

 1. Criança até 14 anos  

 2. Homem jovem – 25 anos ou menos 

 3. Mulher jovem – 25 anos ou menos 

 4. Homem adulto – acima de 25 anos 

 5. Mulher adulta – acima de 25 anos 

 99. Não opinou 

 

5. Empregado temporário  

 

 1. Criança até 14 anos  

 2. Homem jovem – 25 anos ou menos 

 3. Mulher jovem – 25 anos ou menos 

 4. Homem adulto – acima de 25 anos 

 5. Mulher adulta – acima de 25 anos 

 99. Não opinou 

 

 1.Solteiro(a)  2.Casado (a) 

 3. Viúvo (a)  4. União estável 

 1. Até 21 anos  6. 41 a 45 anos 

 2. 21 a 25 anos  7. 46 a 50 anos 

 3. 26 a 30 anos  8. 51 a 55 anos 

 4. 31 a 35 anos  9. 56 a 60 anos 

 5. 36 a 40 anos  10. Acima de 60 anos 

 1.Masculino  2.Feminino 



192 

 

 

6. Empregado permanente  

 

 1. Criança até 14 anos  

 2. Homem jovem – 25 anos ou menos 

 3. Mulher jovem – 25 anos ou menos 

 4. Homem adulto – acima de 25 anos 

 5. Mulher adulta – acima de 25 anos 

 99. Não opinou 

 

7. Para qual trabalho na unidade de produção é contratada mão de obra externa? 

 01. Plantio e colheita de grãos 

 02. Silagem 

 03.  Na produção de leite 

 04. Na produção de queijo 

 05.  Serviços gerais 

 06. outro, indique_______________ 

 99.  Não sabe/não opinou 

 

8. Escolaridade do (a) entrevistado (a) – indicar 

 01. Analfabeto (a)  07. Ensino médio completo  

 02. 1ª a 4ª série incompleta  08. Superior incompleto  

 03.  1ª a 4ª série completa  09. Superior completo  

 04.  5ª a 8ª incompleta   10. Pós graduação  

 05.  5ª a 8ª completa   99. Não sabe/ não opinou 

 06.  Ensino médio incompleto   

 

Quanto às características do estabelecimento agropecuário: 

9. Vínculo com a terra 

 1. Proprietária (o) 

 2. Arrendatária (o) 

 3. Ocupante 

 4. Regime de parceria 

 5. Outro (   ) especifique _________________________________ 

 99 . Não opinou 

 

10 . Qual é o tamanho da unidade de produção 

 1. Até 5 alqueires  

 2. De 5 a menos de 20 alqueires 

 3. De 20 a menos de 50 alqueires 

 4. De 50 a menos de 100 alqueires 

 5. De 100 a menos de 200 alqueires 

 6. Acima de 200 alqueires 

 99 . Não opinou 
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11. O que produzem 

 1. Milho 

 2. Soja 

 3. Feijão 

 4. Arroz 

 5. Fumo 

 6. Hortaliças para venda 

 7. Hortaliças para consumo próprio  

 8. Leite 

 9. Queijo para comercialização 

 10. Queijo para consumo próprio 

 11. Outro - especifique ________________________ 

 

12. De qual atividade provem a principal fonte de renda da família 

 1. Milho 

 2. Soja 

 3. Feijão 

 4. Arroz 

 5. Fumo 

 6. Hortaliças para venda 

 7. Hortaliças para consumo próprio  

 8. Leite 

 9. Queijo para comercialização 

 10. Queijo para consumo próprio 

 11. Outro - especifique ____________________________ 

 12. Aposentadoria 

 13. Trabalho não agrícola  

 

Quanto a produção leiteira:  

13. Quantas vacas leiteiras possuem 

 

 01. Até 5  07. De 30 a 35 

 02. De 5 a 10  08. De 35 a 40 

 03.  De 10 a 15  09. De 40 a 50 

 04.  De 15 a 20  10. Acima de 50 

 05.  De 20 a 25  99. Não sabe/ não opinou 

 06.  De 25 a 30  

 

14. Quantas vacas leiteiras estão produzindo?  

 

 01. Até 5  07. De 30 a 35 

 02. De 5 a 10  08. De 35 a 40 

 03.  De 10 a 15  09. De 40 a 50 

 04.  De 15 a 20  10. Acima de 50 

 05.  De 20 a 25  99. Não sabe/ não opinou 

 06.  De 25 a 30  
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15. Qual é a média mensal de leite comercializado? 

 01. Até 200 litros  07. De 1500 a 2000 litros 

 02. De 200 a 400 litros  08. Acima de 2000 litros 

 03.  De 400 a 600 litros  99 . Não sabe/ não opinou 

 04.  De 600 a 800 litros   

 05.  De 800 a 1000 litros   

 06.  De 1000 a 1500 litros  

 

16. Qual é o valor médio recebido pelo leite mensalmente? 

 01. Até R$ 100,00   07. De R$ 2000 a R$ 3000 

 02. De R$ 100 a R$ 300  08. De R$ 3000 a R$ 4000 

 03.  De R$ 300 a R$ 600  09. Acima de R$ 4000 

 04.  De R$ 600 a R$ 1000  10. Não sabe/ não opinou 

 05.  De R$ 1000 a R$ 1500   

 06.  De R$ 1500 a R$ 2000  

  

17. Houve aumento na produção nos últimos anos? Se sim, por quê?  

 1. Pela melhoria genética do animal 

 2. Pelo aumento do numero de vacas ordenhadas 

 3. Pela melhoria nas pastagens  

 4. O preço aumentou e melhoramos a produção  

 5. Outro - especifique ____________________________ 

 

 

 

18. Houve modernização na produção leiteira nos últimos 10 anos? O que mudou? 

 1. Melhoria nas pastagens  

 2. Melhoria na genética animal  

 3. Uso da inseminação artificial   

 4. Compra do resfriador de leite  

 5. A ordenha passou a ser feita de forma mecânica 

 6. Higienização na estrebaria 

 7. Outro - especifique ____________________________ 

 

19. Possuí tanque de expansão e ordenhadeira mecânica? Se sim, a quanto tempo? 

 1. Não possuí 

 2. Há 15 anos ou mais 

 3. De 12 a 15 anos  

 4. De 10 a 12 anos  

 5. De 7 a 10 anos  

 6. De 5 a 7 anos  

 7. De 3 a 5 anos 

 8. Menos de 3 anos  

 9. A 1 ano ou menos  

 99. Não sabe/ não opinou 
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20. Através de qual fonte mecanizou a produção leiteira?  

 01. Não mecanizou a produção  05. Outros bancos  

 02. CLAF   06. Empréstimos de terceiros  

 03.  CRESOL  07. Recursos próprios  

 04.  Banco do Brasil   99. Não sabe/ não opinou 

 

21. Porque mecanizou a produção?  

 1. Incentivo de crédito  

 2. Necessidade de melhoria da produção  

 3. Cobrança por parte do laticínio  

 4. Cobrança por parte da Claf    

 5. Para diminuir o trabalho    

 6. Outros – especifique _______________________________________  

 

22. Que tipo de alimento utiliza para o rebanho leiteiro? 

 1. Pastagem natural   

 2. Ração feita na unidade de produção 

 3. Ração industrializada 

 4. Silagem  

 5. Milho  

 6. Outros – especifique _______________________________________  

 

 

 

QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO E A CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

23. Para quem entrega o leite?  

 1. Diretamente no laticínio, qual? _______________________ 

 2. Na Claf  

 3. No mercado, qual? _________________________________ 

 4. Outros – especifique _______________________________________  

 

24. Geralmente quem é a pessoa que vai receber o dinheiro do leite? 

 1. Criança até 14 anos  

 2. Homem jovem – 25 anos ou menos 

 3. Mulher jovem – 25 anos ou menos 

 4. Homem adulto – acima de 25 anos 

 5. Mulher adulta – acima de 25 anos 

 6. Depósito bancário 

 99. Não opinou 

25. Quem participa dos cursos de manejo da produção leiteira?  

 1. Criança até 14 anos  

 2. Homem jovem – 25 anos ou menos 

 3. Mulher jovem – 25 anos ou menos 

 4. Homem adulto – acima de 25 anos 

 5. Mulher adulta – acima de 25 anos 

 6. Não opinou 
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QUANTO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

26. É sócia (o) da CLAF?  

 1. Sim   

 2. Não 

 

27. Há quanto tempo? 

 1. Até 2 anos 

 2. Entre 2 e 5 anos  

 3. De 5 a 10 anos  

 4. Desde a fundação da Claf  

 

28. Participa das reuniões? Sim, não e porquê. 

 1. Sim   

 2. Não 

 

29. Existem dificuldades em participar nas reuniões? Se sim, quais são as principais: 

 1. Não possui dificuldades   

 2. Muito trabalho  

 3. Cuidado com idosos  

 4. Cuidado com crianças pequenas  

 5. Trabalho na lavoura  

 6. Trabalho na produção leiteira 

 7. Responsabilidade com o lar 

 8. Não acredita que de resultados participar das reuniões 

 9. É representada (o) por outra pessoa da família 

 10. Outro – indique __________________________________ 

 11. Não opinou 

 

30. Participa de quais entidades relacionadas à produção de leite  

 1. Cresol  

 2. Claf  

 3. Coopaf  

 4. Outras – indique ___________________________________  

 

 

31. Quem da família participa das reuniões nas entidades e como é feita a escolha de quem irá 

participar? 

 1. Marido   

 2. Esposa   

 3. Filho   

4. Filha 

 5. Irmão 

 6. Irmã 
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QUANTO AO TRABALHO NA PRODUÇÃO LEITEIRA  

32. Quem trabalha na produção leiteira? 

 01. Toda a família   07. Empregado  

 02. Marido e esposa   08. Empregada  

 03.  Somente as filhas   09. Criança  

 04.  Somente os filhos   10. Outro (   ) Indique_____________ 

 05.  Somente a esposa   99. não sabe/ não opinou 

 06.  Somente o marido   

 

33. Quem cuida do alimento do rebanho (cuidado com a pastagem) 

 01. Toda a família   07. Empregado  

 02. Marido e esposa   08. Empregada  

 03.  Somente as filhas   09. Criança  

 04.  Somente os filhos   10. Outro (   ) Indique_____________ 

 05.  Somente a esposa   99. não sabe/ não opinou 

 06.  Somente o marido   

 

34. Quem leva o alimento até a estrebaria? 

 01. Toda a família   07. Empregado  

 02. Marido e esposa   08. Empregada  

 03.  Somente as filhas   09. Criança  

 04.  Somente os filhos   10. Outro (   ) Indique_____________ 

 05.  Somente a esposa   99. não sabe/ não opinou 

 06.  Somente o marido   

 

35. Cuidado com a infraestrutura (cercas, estábulo). 

 01. Toda a família   07. Empregado  

 02. Marido e esposa   08. Empregada  

 03.  Somente as filhas   09. Criança  

 04.  Somente os filhos   10. Outro (   ) Indique_____________ 

 05.  Somente a esposa   99. não sabe/ não opinou 

 06.  Somente o marido   

 

36. Quem prende as vacas para ordenhar? 

 01. Toda a família   07. Empregado  

 02. Marido e esposa   08. Empregada  

 03.  Somente as filhas   09. Criança  

 04.  Somente os filhos   10. Outro (   ) Indique_____________ 

 05.  Somente a esposa   99. não sabe/ não opinou 

 06.  Somente o marido   
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37. Quem ordenha as vacas? 

 01. Toda a família   07. Empregado  

 02. Marido e esposa   08. Empregada  

 03.  Somente as filhas   09. Criança  

 04.  Somente os filhos   10. Outro (   ) Indique_____________ 

 05.  Somente a esposa   99. não sabe/ não opinou 

 06.  Somente o marido   

 

38. Quem faz a limpeza dos equipamentos? (ordenhadeira, resfriador, etc.) 

 01. Toda a família   07. Empregado  

 02. Marido e esposa   08. Empregada  

 03.  Somente as filhas   09. Criança  

 04.  Somente os filhos   10. Outro (   ) Indique_____________ 

 05.  Somente a esposa   99. não sabe/ não opinou 

 06.  Somente o marido   

 

39. Quem cuida da higiene da estrebaria 

 01. Toda a família   07. Empregado  

 02. Marido e esposa   08. Empregada  

 03.  Somente as filhas   09. Criança  

 04.  Somente os filhos   10. Outro (   ) Indique_____________ 

 05.  Somente a esposa   99. não sabe/ não opinou 

 06.  Somente o marido   

 

40. Os filhos que trabalham na produção leiteira pretendem continuar? 

 1. Sim   

 2. Não 

 

41. Qual a quantidade de horas trabalhadas por você diariamente na produção leiteira?  

 1. Até duas horas 

 2. Até 5 horas  

 3. de 5 a 10 horas 

 4. De 10 a 15 horas  

 5. Acima de 15 horas  

 

QUANTO A TOMADA DE DECISÕES  

42. Quem é a pessoa responsável pelo controle das finanças da família?  

 01. Toda a família   05.  Somente a esposa  

 02. Marido e esposa   06.  Somente o marido  

 03.  Somente as filhas   07. Outro - __________ 

 04.  Somente os filhos  99. não sabe/ não opinou 
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43. Como são tomadas as decisões referentes à produção leiteira?  

 1. Através do diálogo com a família toda  

 2. Através do diálogo entre o casal 

 3. O pai decide 

 4. A mãe decide 

 5. Os filhos decidem 

 6. Outro (   ) especifique ___________ 

 

44. No que é usado o pagamento do leite?  

 1. Para manutenção da atividade 

 2. Para pagar dívidas da lavoura e da produção leiteira 

 3. Para as despesas da casa 

 4. Para despesas do estudo dos filhos (as) 

 5. Para remédios 

 6. Compra de terras 

 7. Outro (   ) especifique ___________ 

 

QUANTO AO TRABALHO DOMÉSTICO 

45. Quem realiza as atividades domésticas em sua casa? 

 01. Criança    07.  A mãe/sogra e os filhos  

 02. Ajuda mútua (todos fazem as tarefas 

igualmente 

 08.  O pai/sogro e as filhas 

 03.  Pai/sogro   09. O pai/sogro e os filhos  

 04.  Mãe/sogra  10. Os filhos 

 05. A mãe/sogra e as filhas  11. O casal 

 06. Mulher   

 

46. Em média quantas horas você trabalha diariamente?  

 01. Até 5 horas  07.  11 horas  

 02. 6 horas   08. 12 horas   

 03.  7 horas    09. 13 horas  

 04.  8 horas   10. 14 horas  

 05. 9 horas   11. 15 horas 

 06.  10 horas    12. Acima de 15 horas 

 

 

QUESTÕES GERAIS  

 

a) Poderia citar sua rotina diária, desde que acorda, até ir dormir? (Acorda que 

horário/O que faz pela manhã/O que faz a tarde/O que faz a noite/Que horas vai 

dormir... etc.) 

(Questão gravada para posterior transcrição).  

 

 


