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Resumo 
A pesquisa tem como proposta, trazer à tona 

reflexões sobre a divisão sexual do trabalho e a trajetória 
de protagonismo das mulheres que participam dos 
grupos rurais da Incubadora de Empreendimentos 
Solidários da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa IESol/UEPG. A problemática da pesquisa vem 
do contato com a realidade dessas mulheres, através do 
período de extensão na IESOL, onde observou-se que o 
número de homens integrantes dos empreendimentos 
era maior que o número de mulheres, porém, eram elas 
a maioria em reuniões e encontros com a incubadora, 
apresentando um grande protagonismo. 

Introdução  
Pretende-se contextualizar reflexões sobre a 

divisão sexual do trabalho e sobre a trajetória de 
protagonismo das mulheres que participam dos grupos 
rurais, incubados pela IESol/UEPG.  Para isso, foi 
analisado os dois grupos rurais da incubadora, ambos 
do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), o 
Acampamento Maria Rosa do Contestado, localizado em 
Castro-PR e o Acampamento Emiliano Zapata localizado 
em Ponta Grossa- PR. Sendo assim, para esta pesquisa, 
tivemos como principal objetivo identificar a trajetória de 
protagonismo das mulheres que participam dos grupos 
rurais incubados pela IESOL, buscando identificar sua 
participação na história de incubação destes grupos e 
como se dão as relações de poder nas tomadas de 
decisões. 

Material e Métodos 
A presente pesquisa é de natureza qualitativa, 

exploratória e descritiva. Teve como instrumento de 
coleta de dados a pesquisa documental, a revisão 
bibliográfica, além da observação direta nos grupos, 
trazendo inicialmente para discussão o debate sobre 
gênero e a divisão sexual do trabalho.  

Para a pesquisa documental foram analisados 
os documentos da IESOL, como as relatorias de reunião 
e de formação, os dossiês de ambos os grupos e as 
listas de presença. Para a observação direta, utilizamos 
como forma de registro, os Diários de Bordo, que 
consistiu em um documento elaborado durante o período 
da extensão Julho/2019 a Outubro/2020 onde detalhei 
minhas observações pessoais sobre os encontros e 
reuniões entre a Incubadora e os grupos rurais. Após 
registro e tomado nota conforme colocado acima, 
procedeu-se a organização dos dados para análise e a 
construção deste relatório.  

Resultados e Discussão 

Na IESol/UEPG, os grupos rurais têm como 
participantes homens e mulheres, os homens são a 
maioria, porém, através da observação direta em 
campo de estágio e da pesquisa documental nos 
arquivos da IESOL, as mulheres se apresentaram 
como maioria em todas as reuniões e encontros com a 
Incubadora. Sendo elas a maioria, apresentam um 
grande protagonismo sobre as decisões relacionadas 
ao grupo, onde discutem em reunião as pautas e 
demandas do empreendimento. 

São elas que conhecem as demandas e as 
necessidades do grupo, pois é dele que vem a maior 
parte de sua renda. Reflexo esse da divisão sexual do 
trabalho e da cultura patriarcal extremamente 
enraizada no meio rural. 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 as 
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. 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, conforme 
afirmam Butto & Dantas (2011). 

Conclusão ou Conclusões 
A economia solidária tem se mostrado como 

uma importante aliada no alcance da igualdade de 
gêneros no meio rural. Pois, através dela, são 
apresentados novos panoramas de geração de renda a 
essas mulheres. Trabalhando com elas a 
conscientização sobre seu protagonismo e sobre o valor 
de seu trabalho, bem como de seus direitos. 

Agradecimentos 
Agradeço as mulheres dos grupos rurais 

incubados pela IESOL e ao CNPq. 
 

BUTTO, Andrea. Mulheres rurais na economia solidaria. In: BUTTO, 
Andrea; DANTAS, Isolda (Orgs.). Autonomia e cidadania: Politicas 
de organização produtiva para as mulheres no meio rural. Brasília: 
MDA, 2011. p. 192.  
 
SINGER, P. (2002) Introdução a Economia Solidária. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2002.  


