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Resumo: O presente trabalho relata a experiência extensionista junto a Rede de Encomendas de produtos               
agroecológicos da Comunidade Maria Rosa do Contestado com foco na questão de gênero. O grupo é                
acompanhado pela Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESOL), um programa de extensão da            
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), vinculado à Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Culturais              
(PROEX). A Rede das Encomendas foi criada pela Comunidade juntamente com a incubadora com a finalidade                
de escoar a produção de seus agricultores, tendo como integrantes homens e mulheres, que se organizam desde o                  
plantio dos produtos até a entrega aos consumidores. A metodologia de trabalho da IESOL junto ao grupo se dá                   
a partir da perspectiva do plano de incubação, que é composto por planejamento em reuniões, cursos, oficinas,                 
assim como acompanhamento das ações de execução e avaliação constante das atividades. Os resultados têm               
mostrado um organizado trabalho que tem aumentado o escoamento da produção através da consolidação da rede                
de comercialização, contudo, destaca-se também uma sobrecarga feminina sobre as demandas e sobre o              
funcionamento da Rede de Encomendas. 
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INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA (IESOL). 

PROJETOS VINCULADOS 

- Feira Solidária IESol/UEPG : para além da comercialização - EM ANDAMENTO 
- Economia solidária, Redes de Cooperação e Tecnologias Sociais: Fomentando e          

Consolidando Empreendimentos de EcoSol- FINALIZADO EM 2019  
- Fomento à pesquisa e inovação em empreendimentos econômicos solidários através de           

tecnologias sociai - FINALIZADO EM 16/09/2020 

PÚBLICO-ALVO  

No relato de experiência a seguir o público alvo foram os membros da Comunidade              
Maria Rosa do Contestado, um acampamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem            
Terra) localizado em Castro- PR.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - Paraná e Castro  - Paraná 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ponta Grossa - Paraná  e  Castro - Paraná 

JUSTIFICATIVA 

A Incubadora de Empreendimentos de Economia Solidária (IESOL) é um programa           
de extensão permanente da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), a incubadora            
trabalha com pequenos ou grandes grupos através das diretrizes e dos valores da Economia              
Solidária (ECOSOL), uma economia diferente da capitalista onde não se busca uma            
acumulação de capital, mas sim o crescimento de todos de forma solidária, justa e saudável,               
sem as desigualdades oriundas da questão social.  

Singer (2002) afirma que a economia solidária tem um modo de produção diferente             
da capitalista pois seus princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital              
ou a liberdade individual. A utilização desses princípios unem todos os que produzem a uma               
única classe de trabalhadores, tendo como resultado natural a igualdade e a solidariedade. Na              
Ecosol não há lucro, pois ela não se baseia na acumulação de capital, assim a renda gerada é                  
chamada de sobras, sendo ela dividida em partes iguais a todos os membros da cooperativa.               
Assim, os trabalhadores se organizam em cooperativas, administradas com a prática da            
autogestão, ou seja, administradas sem a figura de um chefe, trabalhando de forma coletiva              
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nas decisões, onde são feitas assembleias onde cada trabalhador tem o direito a um voto,               
fazendo com que todos sejam responsáveis pelas demandas e projetos de seu grupo bem como               
de suas conquistas. 

A comunidade Maria Rosa do Contestado localizada em Castro-PR, é um dos            
grupos na qual a IESol/UEPG presta assessoria, onde conta com uma equipe multidisciplinar             
composta por técnicos, estagiários e voluntários, que trabalham juntamente com o grupo            
estratégias de geração de renda e a conquista da própria autonomia do grupo. O Grupo Maria                
Rosa apresentava uma grande dificuldade no escoamento de sua produção de orgânicos            
levando a incubadora a trabalhar juntamente com o ele possibilidades para a comercialização             
de sua produção, assim foi criada em maio de 2019 a Rede de Encomendas de produtos                
agroecológicos da Comunidade Maria Rosa do Contestado. 

A Rede vem apresentando um grande crescimento desde seu nascimento, se           
tornando uma importante fonte de geração de renda para o grupo, seus integrantes apresentam              
grande conhecimento frente às demandas e necessidades da Rede, o que possibilitou ao longo              
desse período uma conquista de autonomia muito grande e totalmente perceptível na visão da              
incubadora. Neste crescimento, o que vem se destacando é a atuação das mulheres do              
acampamento, o que chamou a atenção da equipe da IESOL, conforme se destaca neste              
trabalho.  

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é apresentar as percepções da questão de gênero no             
decorrer do processo de comercialização da rede de encomendas da produção de orgânicos da              
Comunidade Maria Rosa do Contestado, destacando elementos da sobrecarga do trabalho para            
as mulheres do assentamento.  

METODOLOGIA 

A metodologia da incubadora para com o grupo se dá através de três fases a               
pré-incubação, incubação e pós incubação, na pré-incubação é onde a incubadora conhece o             
grupo, apresenta as diretrizes e valores da ECOSOL e se trabalha em conjunto com o eles a                 
construção de um diagnóstico que consiste no levantamento de dados sobre a realidade do              
grupo e de seus integrantes para que se construa um plano de incubação, onde se determina o                 
que será trabalhado com o grupo para que ele conquiste sua própria autonomia. Na incubação               
o empreendimento é acompanhado sistematicamente pela incubadora, onde são feitas          
formações sobre economia solidária e a temas associados que abrangem questões políticas,            
ambientais, sociais, econômicos e jurídicos, também ocorrem reuniões entre grupo e           
incubadora tratando das demandas e dos projetos do empreendimento. A última etapa é a              
desincubação, ela ocorre quando o grupo conquista sua plena autonomia se apresentando            
como um empreendimento sustentável e democratico. Mais informações podem ser          
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encontradas em Valadão (et al, 2018). O Grupo Maria Rosa do Contestado está na fase de                
incubação e seu plano de incubação é composto por atividades de acompanhamento da rede              
de comercialização, reuniões de formação, reuniões de planejamento e avaliação das           
atividades, encaminhamentos de demandas específicas do grupo e dos integrantes do grupo.  

RESULTADOS 

O principal objetivo da Rede de Encomendas foi auxiliar no escoamento da            
produção de orgânicos da Comunidade Maria Rosa do Contestado, levando a incubadora a             
trabalhar com o grupo formas de garantir essa comercialização. A geração de renda é um               
quesito de extrema importância para o empreendimento, que via sua produção se perder por              
não ter formas de escoá-la, assim é trabalhado de forma conjunta entre incubadora e              
empreendimento, formas de se alcançar renda e a própria autonomia do grupo. As relações de               
gênero dentro da Rede aparecem como uma constante a ser observada e trabalhada, a fim de                
entender como se dá a divisão de tarefas e demandas frente a essa perspectiva, tendo a                
economia solidária valores como a igualdade, é de suma importância para a incubadora que              
essas questões sejam observadas no grupo, para que se possa trabalhar juntamente com o              
grupo no enfrentamento de qualquer desigualdade. 

Com isso, iniciou-se em maio de 2019 uma rede de encomendas em um grupo via               
WhatsApp onde é disponibilizado produtos cultivados pelos agricultores e agricultoras da           
Comunidade Maria Rosa. Em seu início a Rede contou com apenas 13 consumidores, onde              
uma lista com os produtos disponíveis era enviado ao grupo de consumidores no aplicativo, o               
consumidor escolhe item por item e faz o pagamento via transferencia ou deposito bancário.              
No início cada consumidor enviava uma lista com suas encomendas no grupo, mas esse              
método foi substituído para os formulários online o que trouxe uma otimização no tempo de               
trabalho do grupo. As entregas ocorrem uma vez ao mês no campus da UEPG, mas com a                 
pandemia do novo Coronavírus, a incubadora fez uma uma parceria com a Caritas Diocesana              
para que as entregas pudessem ocorrer lá.  

Desde seu início o grupo da Rede no WhatsApp foi alimentado com conteúdos             
sobre a conscientização de seus consumidores, sobre como são feitos os plantios, o tempo de               
plantação de cada produto, época de seu consumo e sobre os custos com o deslocamento dos                
produtos até os consumidores, sendo a Comunidade localizada em Castro sua vinda até Ponta              
Grossa tinha despesas como gasolina, pedágio e manutenção do veículo, assim foi criado             
entre incubadora, empreendimento e os próprios consumidores, taxas de contribuição para           
esse deslocamento que tem o custo de R$ 104,80 para essa contribuição pessoal dos              
consumidores foi definido o preço justo e o preço ideal, no preço justo o valor é de R$ 4,00                   
que cobre o valor de gasolina e pedágio e o preço ideal que cobre gasolina, pedágio e a                  
manutenção do veículo ficando no valor de R$ 7,00. No dia da entrega cada consumidor é                
responsável por buscar suas encomendas na Cáritas Diocesana e se quiser receber em suas              
próprias casas a entrega tem o custo de R$10,00. A Incubadora no início fazia a mediação                
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entre os consumidores e o grupo, mas com o tempo notou-se que os trabalhadores já tinham a                 
autonomia necessária para fazer toda a logística e processos administrativos da Rede.  

Com a pandemia, houve uma apelo maior ao consumo solidário e um aumento das              
encomendas entre março e agosto, contudo, atualmente, mês de setembro, novamente           
registrou -se uma queda. Essa queda, a equipe tem analisado que pode ser por alguns               
elementos, como o aumento de serviços parecidos na cidade, assim como, também, tem-se a              
hipótese de que pode ter sido pela dificuldade em organizar e entregar os produtos. É               
justamente aqui que se observou pulsar a questão da sobrecarga das mulheres. Assim como              
observou-se que a voz masculina no próprio grupo de comercialização era a que predominava,              
frente a voz das próprias mulheres do acampamento responsáveis pela rede. Isso ficou claro              
em vezes que se destacou os atrasos, mas que somente foi legitimado as justificativas quando               
o homem que é liderança e está no grupo, se manifestou. Este fato foi motivo de discussão                 
inclusive em reunião geral da equipe da IESOL, e tem se pensado em estratégias de discutir                
isso no âmbito e interior do próprio grupo do acampamento.  

A questão da inferiorização do trabalho da mulher e de sua falta de             
representatividade é um problema estrutural em nossa sociedade, no meio rural se torna ainda              
mais latente, pois a cultura patriarcal existente ali impõe a figura da mulher fragilidade e               
dependência. Para Saffioti (2013), essa estrutura de dominação do homem pela mulher foi             
mantida sob uma capa de proteção na qual o homem deveria oferecer a mulher, pela sua                
fragilidade, tendo como retorno a sua colaboração com os cuidados do lar e a sua submissão.                
Essa submissão sempre foi entendida pelas sociedades patriarcais como um dever da mulher             
frente ao chefe da família, pois se o homem é responsável pela parte econômica do lar, cabe a                  
mulher a realização de todo o resto. Essa imposição sofrida pelas mulheres, atingiu a              
categoria trabalho e resultou na divisão sexual do trabalho, onde o trabalho se dividiu, se               
diferenciando em o que era trabalho de homem e o que era trabalho de mulher, a eles as                  
profissões intelectuais, de força e as com maior retorno financeiro e a elas os empregos               
mecânicos, que não precisavam de muito raciocínio lógico e trabalhos domésticos fora de             
casa como a limpeza, cozinha e cuidados de pessoas. 

A divisão sexual do trabalho atinge o meio rural, colocando os homens na posição              
de poder e de provedor do lar, ficando com as atividades que geram renda, a elas são                 
associadas às atividades de cuidados com a casa, com os filhos e as atividades destinadas ao                
autoconsumo da família, como o cuidado com a horta e a alimentação dos animais, atividades               
essas que geram pouca ou nenhuma renda. Para Butto & Dantas (2011) isso levou a negação                
da autonomia econômica, pessoal e política da mulher e a exclusão das decisões sobre a terra                
e o território, a deixando submissa e dependentes de seus maridos.  

Além de todos esses obstáculos, sofrem também com a falta de visibilidade e             
representação, sofrendo abstenção de todo o mérito sobre o seu próprio trabalho como foi              
observado pela equipe da IESol/UEPG, onde as mulheres do empreendimento são sempre a             
maioria em todas reuniões e encontros com a incubadora, são elas que discutem em reunião as                
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pautas e demandas do empreendimento, pois é dele que vem a maior parte de sua renda.                
Porém, é visível a falta de participação masculina nas demandas da Rede, são as mulheres que                
organizam desde a coleta de produtos na Comunidade até a sua entrega aos consumidores,              
fato que as sobrecarrega se tornando uma demanda a ser trabalhada pela incubadora.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A criação da Rede de Encomendas na Comunidade Maria Rosa do Contestado foi e              
está sendo de extrema importância para o escoamento da produção de seus trabalhadores, bem              
como na geração de renda para o grupo. O trabalho executado com muita maestria pelos seus                
membros vem consolidando cada vez mais a rede de comercialização, atualmente o grupo do              
WhatsApp da Rede já conta com 136 consumidores, a autonomia apresentada com o grupo              
fez com que a IESol/UEPG deixasse de intermediar as encomendas, ficando o grupo             
responsável pela logística das encomendas e das entregas. A sobrecarga feminina é um             
problema latente em que a Incubadora se vê com a obrigação e o com o dever de se trabalhar                   
para com eles pois ‘’A visibilidade das experiências de mulheres cria referências positivas, às              
fortalece como sujeitos e contribui para problematizar as iniciativas do ponto de vista de              
gênero.’’ (MIRIAM, 2003, P. 2).  

APOIO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Governo do Paraná e Fundação Araucária. 
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